TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 769 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 02 de setembro de 2019.
Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio
Assunto: Aquisição de material de consumo (Apoio/Descanso para pés)

Senhora Coordenadora da COMAP,
Esta Seção tem recebido, de várias unidades deste
Tribunal e Cartórios Eleitorais, pedidos/substituições de apoio
ergonômico (descanso) para pés. Infelizmente, não temos reserva
técnica deste material.
Vale lembra que, as últimas aquisições deste item
ocorreram no ano de 2009, foram adquiridos 200 (duzentos) como
material permanente (P.A. nº 3675/2009) e 50 (cinquenta) como
material de consumo - doc. 0589097. A maioria destes bens já estão
danificados ou com suas situações precárias.
Esta Seção entende que, por conta da durabilidade do
bem e do seu valor de aquisição, este bem deve ser classiﬁcado como
bem de consumo.
Diante do acima exposto, sugerimos que essa
Coordenadoria viabilize, através da Seção de Almoxarifado, a
aquisição deste bem, com base na descrição abaixo sugerida.

Descrição sugerida:
Tamanho da plataforma: 390 x 260 mm (39 x 26 cm) com
revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável;
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Estrutura de suporte da plataforma construída em aço –
Alta durabilidade;
Produto possui Laudo Ergonômico em conformidade com
a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de
Ergonomia);
Inclinação Ajustável – Apresenta três níveis de
regulagem de inclinação da plataforma, adequando-se a necessidade
do usuário;
Revestimento emborrachado antiderrapante – Plataforma
para apoio dos pés impermeável revestida com material
emborrachado antiderrapante. As bases que ﬁcam em contato com o
chão também são revestidas com material antiderrapante e
antiriscos (obs.: a textura do revestimento emborrachado pode sofrer
variação, porém sem comprometer a eﬁciência do produto ou a
qualidade do material);
Auxilia na correção da postura em frente ao computador,
posicionando as pernas e as costas nas angulações corretas;
Contribui para o aumento de produtividade no trabalho,
evitando que o usuário sinta fadiga muscular nas pernas devido ao
mal posicionamento;
Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo
as veias femorais. Ajuda na prevenção varizes, inchaço,
formigamento e desconforto na musculatura das pernas;
Plataforma em MDF (390 x 260 mm) com revestimento
emborrachado antiderrapante e impermeável (obs.: a textura do
revestimento emborrachado pode sofrer variação, porém sem
comprometer a eficiência do produto ou a qualidade do material);
Estrutura de suporte da plataforma construída em aço;
Altura frente da plataforma (parte fixa): 70 mm;
Altura traseira da plataforma (regulagens de inclinação):
Nível 1: 70 mm
Nível 2: 130 mm
Nível 3: 155 mm
Marca/Modelo referência: Realiza / Robust
Quantidade sugerida para ARP: 300
Quantidade sugerida para aquisição em 2019: 100 - Valor
estimado para 2019: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/09/2019, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588512 e o código CRC 2A9886C3.
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado
Termo de Recebimento 2009001516 (0589097)

Termo de Recebimento
Órgão:
U.G.:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Almoxarifado:

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento:
Código da Nota:

016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2009/001516

Data de Recebimento: 20/03/2009

Data de Atesto: 20/03/2009

Finalidade: 01 - ESTOQUE

Fornecedor:

04254990000145 - ALTEC - ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA.

Documentos:

002 - PROCESSO DE ENTRADA 2845/2008 001 - EMPENHO 2008NE001055 003 - NOTA FISCAL 24585 11/03/2009

Item

Material

U.M.

Validade

Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque

Endereço

Qtde.

Preço
Unitário

Total

1

200001632 - MODULO DE MEMÓRIA, DIMM, 512MB, 133 MHZ

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

SALAO

15,00

54,60

819,00

2

200001635 - DISCO RÍGIDO DIGITAL EXTERNO

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

SALAO

2,00

830,00

1.660,00

3

200001634 - DISCO RÍGIDO DIGITAL INTERNO

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

SALAO

5,00

665,00

3.325,00

4

200001636 - DESCANSO PARA PES

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

SALAO

20,00

50,00

1.000,00
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TOTAL:

42

6.804,00

Resumo Contábil
Conta
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

AX0052-AX0052.jasper

Qtde.

Total

42,00

6.804,00
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado
Termo de Recebimento 2009001516 (0589097)

Termo de Recebimento
Órgão:
U.G.:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Almoxarifado:

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento:
Código da Nota:

016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2009/001516

Data de Recebimento: 20/03/2009

Data de Atesto: 20/03/2009

Finalidade: 01 - ESTOQUE

Fornecedor:

04254990000145 - ALTEC - ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA.

Documentos:

002 - PROCESSO DE ENTRADA 2845/2008 001 - EMPENHO 2008NE001055 003 - NOTA FISCAL 24585 11/03/2009

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: _____/_____/_________.
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AGENTE RESPONSAVEL

AX0052-AX0052.jasper

Seção de Almoxarifado
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Termo de Recebimento Sintético
Tipo de Entrada:
U.G.:

DIRETA

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor:

Nota de Recebimento:

2010001199

Data de Recebimento:

30/06/2010

46.061.446/0001-27 - ELETRONICA MAX VIDEO LTDA

Tipo de Bem:

PRÓPRIO CONTABILIZADO

Data Contábil:

Tipo do Documento

30/06/2010

Nº Documento

Data

001 - EMPENHO

2010NE000371

22/04/2010

003 - NOTA FISCAL

0919

20/05/2010

012 - PROCESSO DE COMPRA

3675/2009

10/07/2009

Item

Qtde.

1

19

APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS

Descrição do Material

2

181

APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS

Vl. Aquisição (R$)
1.282,50
12.217,50
Total da Nota de Recebimento:

13.500,00

Total de Bens:

200

Atestamos que esta Unidade incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.
___ / ___ / ________

_________________________________________________
Assinatura

PA0127-RelatorioSinteticoEntrada.jasper

Termo de Recebimento 2010001199 (0589157)
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

03/09/2019 16:41:43

Resumo por Código Contábil
Tipo de Entrada:
DIRETA
Nota de Recebimento:
2010001199
U.G.:

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Data de Recebimento:
Fornecedor:

30/06/2010

46.061.446/0001-27 - ELETRONICA MAX VIDEO LTDA

Data Contábil:

30/06/2010

123110303

Conta
MOBILIARIO EM GERAL

Descrição

Valor
1.282,50

42

MOBILIARIO EM GERAL

12.217,50

Total Geral:

13.500,00

PA0127-EntradaResumoCodigoContabil.jasper

Termo de Recebimento 2010001199 (0589157)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.

À SEPAT
Senhor Chefe,
Devolvo os presentes autos para confecção do Termo de
Referência referente à aquisição pretendida.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/09/2019, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592127 e o código CRC 65000725.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0592127

0592127v1
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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
1. 1. O presente termo de Referência tem por objetivo a
aquisição eventual, através de ARP, de 300 (trezentos) apoios para
pés, Material Permanente - conta contábil - 123110303, necessários
para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal, dos Cartórios
Eleitorais, da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos
Postos de Atendimento, conforme especiﬁcações técnicas contidas
no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em
períodos alternados ou não e quantidades dos pedidos deﬁnidas de
acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT. Pedidos
mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades;
1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 100 unidades, com pedidos mínimos, por ordem
de fornecimento, de 20 (vinte) unidades.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição, através de Ata de Registro de Preços,
está vinculada ao atendimento das necessidades dos servidores,
quanto a questão de ergonometria, proporcionando melhoria nas
condições de trabalho;
2.2. Além do mais os apoios de pés restantes utilizados
neste Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com
um considerável desgaste natural, provocado, notadamente, por um
período estendido de utilização. Em razão disso, alguns com extenso
tempo de utilização devem ser objetos de substituição;
2.3. Exigências de Certiﬁcados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e
que tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade.
3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1. A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste
Termo de Referência SEPAT 0594688
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Termo de Referência, será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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.
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário
e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade
da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para
possíveis pagamentos;
4.2. Será considerada vencedora a empresa cuja
proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda as
exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e
no Edital do Pregão.
5. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 35 dias
corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;
5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa MaceióAL;
5.3. Prazo de garantia mínima: 09 (nove) meses.
6. RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
Termo de Referência SEPAT 0594688

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 10

6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,
que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio - SEPAT;
6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os
testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.
7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
7.1. A gestão e ﬁscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante
o
Tribunal
ou
a
terceiro,
a
entrega
de
material estará sujeita a ampla e irrestrita ﬁscalização, a qualquer
hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da ﬁscalização não diminuirá a responsabilidade da
empresa na sua execução;
7.3.
A
SEPAT
poderá
exigir,
da
empresa
contratada, amostra do produto ofertado antes da entrega do item,
para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os
produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber
cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à
contratada no estado em que se encontrem ao ﬁnal da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra, caso seja
exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, no
prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir da solicitação, por
escrito, da Seção de Patrimônio.
8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando
rigorosamente os prazos, as especiﬁcações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;
8.3. Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;
Termo de Referência SEPAT 0594688
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8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e
modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
9. DAS RESPONSABILIDADES
REGIONAL ELEITORAL

DO

TRIBUNAL

9.1. Proporcionar que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
9.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 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:
10.2 que os bens devam ser, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante
o transporte e o armazenamento;
10.3 que os bens não contenham substâncias perigosas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

pela SEIC

11. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido

11.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$
R$ 10.000,00
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 17/09/2019, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Termo de Referência SEPAT 0594688

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 12

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594688 e o código CRC EF548DC3.

0007530-87.2019.6.02.8000

Termo de Referência SEPAT 0594688
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
300 unidades de apoio para pés

1. Tamanho da plataforma:
1.1. largura: entre 350 e 500 mm
1.2. profundidade: entre 250 e 320 mm
2. Estrutura de suporte da plataforma construída em aço de alta durabilidade
com pintura epóxi;
3. Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho
(Norma Regulamentadora de Ergonomia);
4. Inclinação Ajustável com pelo menos três níveis de regulagem da
plataforma;
5. Suportar pelo menos 10 kg;
6. Plataforma para apoio dos pés impermeável revestida com material
emborrachado antiderrapante. As bases que ficam em contato com o chão
também revestidas com material antiderrapante e antiriscos.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 14/09/2019, às 07:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594689 e o código CRC 35747915.

0007530-87.2019.6.02.8000

Anexo Único (0594689)

0594689v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2019.

À COMAP para deliberação e continuidade.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 14/09/2019, às 07:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594690 e o código CRC DAB421CC.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho SEPAT 0594690

0594690v1
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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 2019.

À SAD,
for o caso.

para ﬁns de aprovação de Termo de Referência, se
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 17/09/2019, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595031 e o código CRC 8537B815.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0595031

0595031v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Tendo em vista a pertinência da proposição com a
programação de aquisições para o exercício, aprovo o TR de
evento 0594688 e evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr.
Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peçolhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595900 e o código CRC B5696904.
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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 setembro de 2019.

À COMAP, para ﬁns de efetivação da instrução de
que trata o 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596873 e o código CRC B5F9B3B8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0596873, 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 24/09/2019, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598380 e o código CRC D83BE7C9.
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Anexo

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
300 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS

1. Tamanho da plataforma:
1.1. largura: Plataforma em MDF, entre 350 e 500 mm
1.2. profundidade: entre 250 e 320 mm
2. Estrutura de suporte da plataforma construída em aço de alta durabilidade com
pintura epóxi;
3. Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma
Regulamentadora de Ergonomia);
4. Inclinação Ajustável com pelo menos três níveis de regulagem da plataforma;
5. Suportar pelo menos 10 kg;
6. Plataforma para apoio dos pés impermeável revestida com material emborrachado
antiderrapante. As bases que ficam em contato com o chão também revestidas com
material antiderrapante e antiriscos.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 24/09/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598810 e o código CRC 425A9842.
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INFORMAÇÃO Nº 5751 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Prezado Chefe da SEIC.
Por um lapso desse subscritor, o material da paltaforma foi
omitido no Anexo Único original (0594689).
Um
evento 0598810.

novo

Anexo

devidamente

corrigido

foi

incluído

no

Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 24/09/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598817 e o código CRC 5017B17A.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Relatório de Cotação: Processo 0007530-87.2019.6.02.8000 - Apoio para pés.
Pesquisa realizada entre 24/09/2019 14:30:16 e 24/09/2019 17:13:02
Relatório gerado no dia 24/09/2019 17:14:03

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

5

300 Unidades

111,28

R$33.384,00

1) Apoio ergonômico para pés
Preço Compras
Governamentais
1

2

(IP: 190.15.118.218)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Secretaria de Organização Institucional |

NºPregão:222019

Departamento de Administração Interna

UASG:110404

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Minas Gerais |

NºPregão:42019

Administração Geral

UASG:153254

Data
Licitação

Preço

19/07/2019

R$119,00

18/07/2019

R$103,56

Valor Unitário

R$111,28
Média dos Preços Obtidos: R$111,28

Valor Global:

R$33.384,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: Apoio ergonômico para pés

R$111,28

Quantidade

Descrição

Observação

300 Unidades

1. Tamanho da plataforma: 1.1. largura: entre 350 e 500 mm 1.2.

1. Tamanho da plataforma: 1.1. largura: entre 350 e 500 mm 1.2.

profundidade: entre 250 e 320 mm 2. Estrutura de suporte da

profundidade: entre 250 e 320 mm 2. Estrutura de suporte da

plataforma construída em aço de alta durabilidade com pintura epóxi;

plataforma construída em aço de alta durabilidade com pintura epóxi;

3. Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do

3. Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do

Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia); 4. Inclinação

Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia); 4. Inclinação

Ajustável com pelo menos três níveis de regulagem da plataforma; 5.

Ajustável com pelo menos três níveis de regulagem da plataforma; 5.

Suportar pelo menos 10 kg; 6. Plataforma para apoio dos pés

Suportar pelo menos 10 kg; 6. Plataforma para apoio dos pés

impermeável revestida com material emborrachado antiderrapante.

impermeável revestida com material emborrachado antiderrapante.

As bases que ficam em contato com o chão também revestidas com

As bases que ficam em contato com o chão também revestidas com

material antiderrapante e antiriscos.

material antiderrapante e antiriscos.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R$119,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 19/07/2019 09:00

Secretaria de Organização Institucional

Modalidade: Pregão Eletrônico

Departamento de Administração Interna

S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de materiais.

Identificação: NºPregão:222019 / UASG:110404

Descrição: DESCANSO PÉS - DESCANSO PARA OS PÉS. APOIO PARA OS PÉS

Lote/Item: /5

ERGONÔMICO COM REGULAGEM DE ÂNGULO; DESCANSO PÉS, MATERIAL

Ata: Link Ata

ESTRUTURA TUBO E CHAPA DE AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO
ALTO IMPACTO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR
BANDEJA CINZA GRAFITE, AJUSTE ALTURA DE 8 A 16, LARGURA 32,

Adjudicação: 05/08/2019 15:08
Homologação: 06/08/2019 15:34

COMPRIMENTO 48, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA/PÉS BORRACHA.

Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

55.948.517/0001-07
* VENCEDOR *

ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS ERGONOMICOS

R$89,00

Marca: ESPECTRO
Fabricante: ESPECTRO
M o d e l o : APTG3: APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICA SUSTENTÁVEL
Descrição: Apoio para os pés Modelo APTG3: APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICA SUSTENTÁVEL ; confeccionado em matéria Prima Reciclada - Pet; Medindo a
proximadamente 500x300x165 mm; Suportes Laterais Reguladores de altura, injetado com matéria prima reciclada; estrutura em alumínio; barra estabilizadora
tubular, com 1" de diâmetro e parede com 1,5mm de espessura, pintura com tratamento anticorrosivo na cor preta, com 03 posições de altura e plataforma móv
el, plataforma em borracha antiderrapante com dispositivo massageador, com pés de Borracha antideslizante, fabricado de acordo com As Normas Vigentes e N
r-17; com garantia de 12 meses.
Estado:
SP

Cidade:
Guarulhos

04.491.989/0001-34

Endereço:
AV PEDRO DE SOUZA LOPES, 1138

Telefone:
(11) 3569-9842

Email:
espectro@espectro3d.com.br

UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP

R$99,00

Marca: Universal Office
Fabricante: Universal Office
M o d e l o : ERGONOLINEA
Descrição: DESCANSO PARA OS PÉS. APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO COM REGULAGEM DE ÂNGULO; DESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO E CH
APA DE AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA CINZA GRAFITE, AJUSTE ALT
URA DE 8 A 16, LARGURA 32, COMPRIMENTO 48, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA/PÉS BORRACHA. VALIDADE
DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA : 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS
Estado:
PR

Cidade:
Toledo

51.260.859/0001-70

Endereço:
AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099

Telefone:
(45) 3379-1891

REMIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATIC

R$139,00

Marca: Air Micro
Fabricante: Air Micro
M o d e l o : Compacto 1013
Descrição: Apoio para pés fabricado com estrutura de tubo e chapas de aço, montado sob base medindo 480mm de largura e 320mm de profundidade, injeta
da em poliproprileno com textura, 1/2 esferas antiderrapante e massageadora. Possui mecanismo de regulagem de altura milimétrica de 60 à 160mm acionado
com os próprios pés através de uma roldana central giratória posicionada no centro da base. Inclinação com balanço, que se ajusta de acordo com a postura e
acabamento com pés de borracha antideslizante.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SP

Guarulhos

AV PAPA PIO XII, 455

(11) 02408-3091

28.881.671/0001-28

DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

R$150,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
M o d e l o : AC059
Descrição: DESCANSO PARA OS PÉS. APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO COM REGULAGEM DE ÂNGULO; DESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO E CH
APA DE AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA CINZA GRAFITE, AJUSTE ALT
URA DE 8 A 16, LARGURA 32, COMPRIMENTO 48, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA/PÉS BORRACHA

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$103,56
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 18/07/2019 14:00

Universidade Federal de Minas Gerais

Modalidade: Pregão Eletrônico

Administração Geral

S R P : SIM

Objeto: Aquisição parcelada de Material de Expediente, Acondicionamento e
Embalagem, destinados à Administração Geral e às Unidades/Órgãos da
UFMG.

Identificação: NºPregão:42019 / UASG:153254
Lote/Item: /205
Ata: Link Ata

Descrição: DESCANSO PÉS - Apoio ergonômico para pés, material: aço carbono; pintura
eletrostática; bandeja de aço revestida com tapeçaria antiderrapante; bandeja

Adjudicação: 06/08/2019 19:25

com 4 ajustes de inclinação (10¨, 20¨, 30¨ e 40¨); sapatas de borracha/plástico Homologação: 07/08/2019 17:05
injetado; trava anti-fuga da bandeja.Peso máximo sobre apoio: 120 Kg.
CatMat: 132039 - DESCANSO PÉS , DESCANSO PARA PES NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 518
Unidade: UNIDADE
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

51.260.859/0001-70
* VENCEDOR *

REMIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATIC

R$103,56

Marca: Air Micro
Fabricante: Air Micro
M o d e l o : Step 6
Descrição: Apoio para pés fabricado com tubo e chapas de aço carbono e acabamento com pintura epóxi. Possui regulagem de altura através de sistema de e
ncaixe em seis estágios de altura sendo 50 mm mínima e 210 mm máxima. Plataforma com cantos arredondados medindo 410 x 300 mm revestido com mate
rial antiderrapante com inclinação livre que se ajusta de acordo com a postura do usuário. Pés de borrachas antideslizante. Cor: Preto
Estado:
SP

Cidade:
Guarulhos

Endereço:
AV PAPA PIO XII, 455

Telefone:
(11) 02408-3091
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
Tratam os autos da aquisição de 300 (trezentos) Apoios
ergonômicos para pés, mediante sistema de registro de preços, com
estimativa de compra mínima, para o exercício 2019, de 100
unidades e de acordo especiﬁcações constantes no termo de
referência 0594688 e anexo único 0598810.
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP 0598380.
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios
eletrônicos especializados , e comparados também aos valores
praticados no banco de preços que tem por base em procedimentos
governamentais recentes , chegamos ao relatório estimativo de
preços 0598826 e ao quadro resumo abaixo:

Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro
de Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/09/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598830 e o código CRC 7CE6FEAC.
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0598830v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com o Despacho SEIC 0598830, 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.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/09/2019, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598936 e o código CRC F1571FA1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

À COFIN, para reserva de crédito, de acordo com o
valor estimado para aquisição da quantidade mínima
assinalada (ver Despacho SEIC 0598830)
edital.

Em paralelo, à SLC, para elaboração de minuta de
Após, à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599430 e o código CRC F924A527.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0599430).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/09/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599616 e o código CRC A5C77CDB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.

À SAD,
solicitando autorização para inclusão de IRP.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/09/2019, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599730 e o código CRC FF4A1EDF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
27/09/19 10:11
USUARIO : QUINTELA
DATA EMISSAO : 27Set19
NUMERO : 2019PE000531
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM
AQUISIçãO DE APOIOS ERGONôMICOS PARA PéS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS.
ATENDIMENTO DA COMPRA MíNIMA. SEI 0007530-87.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 449052

PI
VALOR
AREA MOVEIS
11.128,00

LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA
UG : 070011 27Set19 10:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 27/09/2019, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600516 e o código CRC 73A5A820.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000531(0600516).
Observação:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.

À SLC.
Em face da proximidade do encerramento do
exercício, solicito que seja dada sequência ao feito sem a
divulgação da IRP, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 4º
do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2019, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600843 e o código CRC F1739CDF.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0007530-87.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – apoio para pés,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
apoio para pés, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.

O prazo máximo para a entrega do material será de 35 (trinta e cinco) dias
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corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento,
por e-mail.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

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

Estrangeiras que não funcionem no País;

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

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

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
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Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

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

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
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licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
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10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
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12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.

A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
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condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
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autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
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f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de
Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D,
Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente
da referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b)
definitivamente, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
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18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
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19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
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19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
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21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
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)
que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
b)
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
23.9.

O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
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de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

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

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente termo de Referência tem por objetivo a aquisição
eventual, através de ARP, de 300 (trezentos) apoios para pés, Material Permanente conta contábil - 123110303, necessários para atender aos pedidos das unidades deste
Tribunal, dos Cartórios Eleitorais, da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos
Postos de Atendimento, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte
integrante e complementar deste documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT. Pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades;
1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 100
unidades, com pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição, através de Ata de Registro de Preços, está vinculada ao
atendimento
das
necessidades
dos
servidores,
quanto
à
questão
de
ergonometria, proporcionando melhoria nas condições de trabalho;
2.2. Além do mais os apoios de pés restantes utilizados neste Tribunal e
em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso, alguns
com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;
2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3
–
DOS
FUNDAMENTOS
LEGAIS
3.1. A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência,
será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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.
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4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do
produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia,
prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão.

5. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 35 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão.
5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.3. Prazo de garantia mínima: 09 (nove) meses.

6. RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;
6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
7.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de
conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos
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à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir da solicitação,
por escrito, da Seção de Patrimônio.

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas.
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento.
8.3. Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente
à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora.
8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda.
9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens.
9.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 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:
10.2 que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
10.3 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
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11. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido pela SEIC
11.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$ R$ 10.000,00.

ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO
Técnico Judiciário
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

Apoio para pés, conforme
especificações do Anexo I deste
Edital.

unidade

300

100

111,28
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

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

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007530-87.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de
expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b) DEFINITIVAMENTE, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
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8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
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8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

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

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:

Minuta de edital (0604940)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 63

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6052 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,

Sr. Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro
de Preços de material permanente – apoio para pés.
Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às
Sanções Administrativas e ao Pagamento.
Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
considerando o valor estimado para aquisição e o que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2016.
Outrossim, informamos que não houve divulgação de IRP, em virtude do
Despacho GSAD nº 0600843.
Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a ratiﬁcação da complementação acima
indicada.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/10/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/10/2019, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/10/2019, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604942 e o código CRC CA3FCD66.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

Reporto-me à Informação 6052, da SLC (0604942),
para remeter os presentes autos à análise da Assessoria
Jurídica, para efeito do disposto no Parágrafo único do art. 38
da Lei nº 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2019, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605234 e o código CRC 744259A9.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007530-87.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE - APOIO PARA PÉS

Parecer nº 2107 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os autos de Registro de Preços de material
permanente (apoio para pés), conforme termo de referência
(0594688), elaborado pela Seção de Patrimônio - SEPAT e
aprovado pela SAD (0595900) , necessários para atender aos
pedidos das unidades deste Tribunal, dos Cartórios Eleitorais,
da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos Postos
de Atendimento.
2. DO PROCEDIMENTO

Os autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para a devida pesquisa de preços (0598830), que utilizou a
ferramenta Banco de Preços dos materiais (0598826), com
base em diversos preços de compras governamentais, tendo
sido obtido o valor médio unitário de R$ 111,28 (cento e onze
reais e vinte e oito centavos) e valor médio total para a
aquisição mínima prevista de R$ 11.128,00 (onze mil cento e
vinte e oito reais) e valor médio para o registro total dos itens
cotados de R$ 33.384,00 (trinta e três mil trezentos e oitenta e
quatro reais).
Ao ensejo, a SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de Licitação, na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços - SRP,
com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
No evento 0600516, a COFIN realizou reserva de
crédito no valor correspondente à aquisição mínima,
conforme pesquisa realizada pela SEIC.
Ressalta-se que não foi aberta a intenção de
registro de preços, em face da proximidade do encerramento
do exercício, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 4º do
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, como justiﬁcado
pelo Senhor Secretário de Administração no Despacho SAD
0600843.
No evento 0604940, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0604942), especialmente no que se refere à
divu lgação dos preços orçados pela administração,
ancorado no entendimento do TCU, exarado Acórdão
2.166/2014 – Plenário.
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para ﬁns de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o
Registro de Preços de material permanente -apoio para pés.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, veriﬁcadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
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3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.
Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no termo de referência (0594688).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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

De acordo com 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 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, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

Sim
Não Evento

ItemQuestionário

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

2

SIM

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

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM

4

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

SIM

5

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

6

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

N/A

7

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

N/A

8

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

NÃO

9

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

10

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

N/A

11

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

N/A

12

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

13

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

N/A

14

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

N/A
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15

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

16

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

17

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

18

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

19

NÃO

NÃO

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

N/A

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
20 propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A

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

23

SIM

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

SIM 0595900

PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM 0598830

Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo
25 com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e
SIM
justificados no processo administrativo?
0598826
26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

SIM

Relatório
Banco
de
Preços

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

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)
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
28 microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa, SIM 0604940
em face do valor estimado para o item da contratação?
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
29 prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A

A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
30
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas superiores
em até 5% do menor preço cotado?

N/A

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de 25%,
31
relativamente ao objeto da contratação?

N/A

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
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32

desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão do
N/A
valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

Competitividade
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?

N/A

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

N/A

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

N/A

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

SIM

33

37

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

38

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

39

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

SIM

40

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

N/A

41

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

NÃO

42

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

SIM

SIM

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

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

SIM

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

SIM

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

SIM

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

48

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

NÃO

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

50

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

N/A

51

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

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

NÃO

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

N/A

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

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?

SIM

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art.
55 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a N/A
exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
56 seus anexos pela assessoria jurídica?

Em
andamento

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

57

Consta a autorização da autoridade competente para a abertura
da fase externa da licitação?

Fase posterior

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

58 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

Fase posterior

Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
59 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

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?

Fase posterior

NÃO

EXISTE
JUSTIFICATIVA
0600843

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os autos do processo contêm documento indicativo da
SIM 0600516
existência de recursos orçamentários para suportar a despesa?

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
N/A
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
63 despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A

6. CONCLUSÃO

Quanto à minuta analisada, impende renumerar
itens a seguir, para melhor clareza:
a) foi omitido o item 10.4 no edital (pula-se
do 10.3 para o 10.5);
b) há duplicidade de itens 20.6.
Ademais, impende informar se a aquisição integra
o planejamento de contratações, informação ausente dos
autos, salvo melhor percepção.
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À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 08/10/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/10/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605643 e o código CRC 9FE38551.
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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 outubro de 2019.

À SLC para ajuste da minuta de edital nos termos
do Parecer 2107 (0605643) e posterior remessa À AJ-DG.
Ademais, em resposta ao questionamento contido
no sobredito Parecer, informo que, em que pese a aquisição
em tela não estar prevista inicialmente no planejamento anual
de contratações (0539048), os valores para tal podem ser
reordenados, sem comprometimento do orçamento, vez que
não se trata de rol taxativo, de forma a melhor atender os
interesses da Administração.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606263 e o código CRC 4BB8F2FB.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0606263
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0007530-87.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – apoio para pés,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
apoio para pés, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.

O prazo máximo para a entrega do material será de 35 (trinta e cinco) dias
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento,
por e-mail.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

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

Estrangeiras que não funcionem no País;

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

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

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
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Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

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

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
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licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
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10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
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12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.

A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
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condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
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autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
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f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de
Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D,
Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente
da referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b)
definitivamente, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
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18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0606997)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 88

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
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19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.7.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
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21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
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)
que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
b)
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
23.9.

O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
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de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

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

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente termo de Referência tem por objetivo a aquisição
eventual, através de ARP, de 300 (trezentos) apoios para pés, Material Permanente conta contábil - 123110303, necessários para atender aos pedidos das unidades deste
Tribunal, dos Cartórios Eleitorais, da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos
Postos de Atendimento, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte
integrante e complementar deste documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT. Pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades;
1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 100
unidades, com pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição, através de Ata de Registro de Preços, está vinculada ao
atendimento
das
necessidades
dos
servidores,
quanto
à
questão
de
ergonometria, proporcionando melhoria nas condições de trabalho;
2.2. Além do mais os apoios de pés restantes utilizados neste Tribunal e
em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso, alguns
com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;
2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3
–
DOS
FUNDAMENTOS
LEGAIS
3.1. A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência,
será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0606997)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 93

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do
produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia,
prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão.

5. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 35 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão.
5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.3. Prazo de garantia mínima: 09 (nove) meses.

6. RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;
6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
7.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de
conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos
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à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir da solicitação,
por escrito, da Seção de Patrimônio.

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas.
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento.
8.3. Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente
à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora.
8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda.
9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens.
9.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 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:
10.2 que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
10.3 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
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11. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido pela SEIC
11.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$ R$ 10.000,00.

ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO
Técnico Judiciário
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

Apoio para pés, conforme
especificações do Anexo I deste
Edital.

unidade

300

100

111,28
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

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

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007530-87.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de
expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b) DEFINITIVAMENTE, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
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8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
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8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

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

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de edital de pregão alterada.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/10/2019, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606998 e o código CRC 9638BC98.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007530-87.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE - APOIO PARA PÉS

Parecer nº 2137 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Tratam os autos de Registro de Preços de material
permanente (apoio para pés), conforme termo de referência
(0594688), elaborado pela Seção de Patrimônio - SEPAT e
aprovado pela SAD (0595900), necessários para atender aos
pedidos das unidades deste Tribunal, dos Cartórios Eleitorais,
da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos Postos
de Atendimento.
A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada no Parecer 2107 (0605643), ocasião em que esta
Assessoria Jurídica questionou se a aquisição integrava o
planejamento de contratações e recomendou a renumeração
de alguns itens da minuta do edital.
Sobre o primeiro ponto, o Senhor Secretário de
Administração (0606263) informou que, embora a aquisição
em tela não esteja prevista no planejamento anual de
contratações (0539048), os valores ali constantes podem ser
reordenados, sem comprometimento do orçamento, vez que
não se trata de rol taxativo, de forma a melhor atender aos
interesses da Administração.
Quanto à segunda recomendação, a minuta do
edital foi ajustada (0606997) pela SLC.
Pelo exposto, uma vez satisfeitas as diligências
so licitadas, em complemento ao antedito parecer esta
Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93, aprova, em face de sua regularidade
jurídica,
a minuta do edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço
(0606997), que visa à realização de Registro de Preços de
material permanente – apoio para pés, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/10/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/10/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607055 e o código CRC 7C2B091A.
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, 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, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência, sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do presente certame,
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço, que visa à realização de Registro de Preços de material
permanente – apoio para pés, nos termos da minuta 0606997,
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer 2107 (0605643),
complementado
pelo
Parecer
2137 (0607055).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/10/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608405 e o código CRC 131C8C78.
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
Após a análise dos presentes autos, constato a
regularidade de sua tramitação. Sobressai, deles, o Parecer da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0607055) que indicou a
legalidade do documento proposto pela Seção de Licitação e
Contratos.

(0606997).

Assim sendo, APROVO a minuta do edital apresentada

Com isso, acato o que sugere o Ilustríssimo Senhor
Diretor-Geral (0608405) e AUTORIZO a abertura da fase externa do
certame que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo
menor preço, visa ao registro de preços para a aquisição de material
permanente – apoio para os pés – de acordo com o termo de
referência que consta nos autos (0594688).
Remeta-se à Secretaria de Administração
publicação e demais providências de estilo.

para

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/10/2019, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.

À
SLC
GPRES 0608538.

para

cumprimento

do

Despacho

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2019, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609659 e o código CRC 6F000D6F.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019
PROCESSO Nº: 0007530-87.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 06 de novembro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – apoio para pés,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
apoio para pés, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 35 (trinta e cinco) dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento,
por e-mail.
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3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

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

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
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5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº
5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2.

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

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

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
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agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

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

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
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8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
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das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.

A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
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concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
12.3.

Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
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decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

Edital do PE nº 62/2019 (0610389)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 120

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
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14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
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g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de
Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D,
Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente
da referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b)
definitivamente, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.

O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu

Edital do PE nº 62/2019 (0610389)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 124

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.
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19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
19.13.

Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.7.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
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)
que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
b)
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
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23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

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

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 17 de outubro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente termo de Referência tem por objetivo a aquisição
eventual, através de ARP, de 300 (trezentos) apoios para pés, Material Permanente conta contábil - 123110303, necessários para atender aos pedidos das unidades deste
Tribunal, dos Cartórios Eleitorais, da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos
Postos de Atendimento, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte
integrante e complementar deste documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT. Pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades;
1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 100
unidades, com pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição, através de Ata de Registro de Preços, está vinculada ao
atendimento
das
necessidades
dos
servidores,
quanto
à
questão
de
ergonometria, proporcionando melhoria nas condições de trabalho;
2.2. Além do mais os apoios de pés restantes utilizados neste Tribunal e
em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso, alguns
com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;
2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3–DOS
FUNDAMENTOS
LEGAIS
3.1. A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência,
será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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.
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4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do
produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia,
prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão.

5. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 35 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão.
5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.3. Prazo de garantia mínima: 09 (nove) meses.

6. RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;
6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
7.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de
conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos
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à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir da solicitação,
por escrito, da Seção de Patrimônio.

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas.
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento.
8.3. Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente
à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora.
8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda.
9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens.
9.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 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:
10.2 que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
10.3 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
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11. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido pela SEIC
11.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$ R$ 10.000,00.

ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO
Técnico Judiciário
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

Apoio para pés, conforme
especificações do Anexo I deste
Edital.

unidade

300

100

111,28
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

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

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007530-87.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 62/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº 62/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de
expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b) DEFINITIVAMENTE, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

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

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 68 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019

PROCESSO Nº: 0007530-87.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 06 de novembro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o
Registro de Preços de material permanente – apoio para pés, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
7.892 de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material permanente –apoio para pés, conforme especiﬁcações descritas
neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
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2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo
I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação especíﬁca para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneﬁciário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação especíﬁca, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 35 (trinta e
cinco) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou
Autorização de Fornecimento, por e-mail.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
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4.2.1.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos
no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
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5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até
a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
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6 .4 .1 .
Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante,
para que a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações
constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identiﬁcação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identiﬁcar o licitante. Esta identiﬁcação somente
constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet , no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6 .6 .
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências veriﬁcadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer
produto de boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso
solicitado pelo pregoeiro, a empresa ainda deve apresentar amostra dos
produtos para conﬁrmação da qualidade pela Seção de Almoxarifado deste
Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
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8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário
do item ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 .9 .

Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
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reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9 .2 .
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limite máximo o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
ﬁscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
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10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.4, será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treEdital 68 (0610447)
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al.jus.br.
11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e
quatro horas).
11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
1 2 .4 .
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.

Os preços ofertados serão ﬁxos e irreajustáveis. No entanto, os
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valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classiﬁcados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
14.3.1.
O cadastro de reserva dos fornecedores classiﬁcados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustiﬁcada de fornecedor classiﬁcado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
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14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justiﬁcada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
14.10.
Caso a justiﬁcativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará ﬂuindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especiﬁcações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
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b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para ﬁns de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classiﬁcação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, ﬁxando prazo para substituição dos
bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deﬁciências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições ﬁrmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições ﬁrmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notiﬁcação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.
São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especiﬁcações e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade ﬁscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
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Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ﬁcará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente,
deverá ocorrer no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da referida Seção.
18.2.

O material será recebido:

a)
provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b)
deﬁnitivamente, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às veriﬁcações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
18.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
18.7.

O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do edital
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terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim conﬁgurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
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19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite
de 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial,
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
19.9.

Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
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aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por
servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.

O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
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recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material
Permanente).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
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)
que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
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garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
b)
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
2 3 .4 .
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
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Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82)
2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e
da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 17 de outubro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDIAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0610389.
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Em 17 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/10/2019, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610447 e o código CRC 74D8DF86.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
17/10/2019 17:10:14
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 21/10/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Modalidade de Licitação
Pregão

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00062/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

00039/2019
Validade da
Ata SRP

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0007530-87.2019

Menor Preço

Quantidade de Itens

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

1

Nº da IRP

Equalização de ICMS

Internacional

12
mes(es)

Objeto
Registro de Preços de material permanente – apoio para pés, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

21/10/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 21/10/2019

Em 06/11/2019

às 08:00

às 14:00

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0610450)
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

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

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

00062

2019

Modalidade de Licitação
Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

Pesquisar

70011

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação

UASG
Origem

17/10/2019 17:10:42

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar

Modalidade de
Licitação
Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00062/2019

Característica

Objeto

Situação Atual
da Licitação

Ação

Registro de Preço
(SRP)

Registro de Preços de material permanente – apoio
para pés, conforme especificações descritas no
edi...

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

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

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00062/2019

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0007530-87.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos

1

17/10/2019 17:11:11

Visualizar Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00039/2019
Validade da Ata SRP

Equalização de ICMS
Itens Cancelados

1

12 mes(es)

Internacional

0

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Sim

Não

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Registro de Preços de material permanente – apoio para pés, conforme especificações descritas no edital e seus
anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

21/10/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 21/10/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 06/11/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
17/10/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 17:09

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500062201900001 12115377

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo
Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

17/10/2019
17:09

95447083400

21/10/2019

Em
Editoração

17/10/2019
17:09

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00062/2019
Quantidade Informada de
Itens

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Itens Incluídos

1

17/10/2019 17:11:32

Itens da Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Itens Cancelados
1

0

Nº da IRP
00039/2019

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

1

M

Limpar

Item
461386 Peça ,
material
para
órteses

Situação
do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

-

300

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

-

Sim

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0610450)
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SIASGnet-DC - Item da Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00062/2019
Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

17/10/2019 17:11:52

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

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00039/2019

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

461386 - Peça , material para órteses

Descrição Detalhada
Peça , material para órteses, tipo: pedal p, apoio de pés, aplicação: cadeira de rodas

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
300

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Unitário Estimado (R$)
111,2800

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Permitir Adesões
Quantidade Máxima para Adesões
1500

Locais de Entrega

UASG

Tipo

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item Anterior

Licitação

Gerenciadora

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0610450)

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

300

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Nº 204, segunda-feira, 21 de outubro de 2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019 - UASG 90031

Processo Administrativo SEI nº 0006207-47.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 15/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 54/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços de material de consumo - Gás para aparelhos
condicionadores de ar, que foi adjudicado às empresas: a) AR COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 18.710.690/0001-38, vencedora do certame para o
fornecimento do item 1, 20 unidades, no valor unitário de R$ 432,00, e valor total de R$
8.640,00; b) C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CNPJ
22.352.565/0001-70, vencedora do item 2, 10 unidades, no valor unitário de R$407,56, e
valor total de R$4.075,60, e item 3, 20 unidades, no valor unitário de R$ 369,50, e valor
total de R$7.390,00, convocando as empresas para a assinatura da Ata de Registro de
Preços, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

Nº Processo: 10570-54.2019.4.0. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
materiais necessários à manutenção hidráulica de todos os prédios do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 15. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às 12h00
e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do
Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/900315-00049-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/11/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no
todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

Maceió-AL, 17 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIASGnet - 18/10/2019) 90031-00001-2019NE000089

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019 - UASG 70011

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Nº Processo: 0007530-87.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio
para pés, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00062-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/11/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Espécie: 4°Termo Aditivo ao Contrato n° 21/2017. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA. CNPJ: 04.634. 004/0001-82. Fundamento Legal: PAV
n°0002302-11.2019.4.05.7000-TRF5ªRegião; Lei n°8.666/1993. Objeto: Retificar a cláusula
quinta do 2° Aditivo ao Contrato 17/2017. Recursos Orçamentários: PT n° 107775, ED
n°339037.04/339030.25. Assinatura: 17/10/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana,
Diretor Geral-TRF5ªR e Paulo Dias de Melo Junior, representante da Contratada.

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

(SIASGnet - 17/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 - UASG 70002

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Processo: 0002305-16.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviço de telefonia fixa local, na modalidade local através do Sistema de Discagem
Direta via Ramal - DDR no município de Rio Branco, conforme descrito no anexo único
deste Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Antonio da Rocha Viana, Bosque - Rio
Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00039-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 21/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 05/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 75/2019, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa FIT-PEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
para eventual aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Paletes,
Cadeados, Correntes, Cones de Sinalização e Envelopes. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa
TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 6.458/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 18/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Wilson Roberto de Oliveira, pelo Fornecedor.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

.

.

Item
21.

(SIASGnet - 18/10/2019) 70002-00001-2019NE000037

Especificação
FITA ADESIVA
Marca / Modelo: FIT PEL

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

22.500

2,70

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2019, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MIX EMBALAGENS LTDA - ME para
eventual aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Paletes, Cadeados,
Correntes, Cones de Sinalização e Envelopes. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: 6.458/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação
na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 18/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE-BA, e os Srs. Maria Lúcia Pereira da Silva e Luciano Pereira da Silva, pelo
Fornecedor.

ATA TRE/AL n° 11-B/2019; Proc. SEI nº 0004109-89.2019.6.02.8000; PE nº 44/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 11/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento
de dados (Cartucho de Toner); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
44/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); SDK COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EPP,
CNPJ 32.648.650/0001-34, Item 2, Chinamate/SDK Informática, Unidade, 40, R$ 53,99, R$
2.159,60; Item 4, Chinamate/SDK Informática, Unidade, 100, R$ 49,49, R$ 4.949,00.

.

.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 12-A/2019; Proc. SEI nº 0004364-47.2019.6.02.8000; PE nº 48/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 14/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de expediente(MOUSE PAD);
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 48/2019, no site: www.treal.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); FAMAHA
COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07, Item 1,
DLH/MP-ERG , Unidade, 150, R$ 14,27, R$ 2.140,50.

11.

Especificação

Qtd. Total Estimada

PLÁSTICO BOLHA
50
Marca / Modelo: Alltape / Plástico bolha,
material plástico

Preço Unitário
74,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2019, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EMBALA TUDO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA para eventual aquisição de Materiais de
Acondicionamento e Embalagem, Paletes, Cadeados, Correntes, Cones de Sinalização e
Envelopes. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º
7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO:
6.458/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial.
ASSINATURA: 18/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr.
Fábio de Oliveira de Souza, pelo Fornecedor.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 11-C/2019; Proc. SEI nº 0004109-89.2019.6.02.8000; PE nº 44/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 11/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento
de dados(CILINDRO DE IMPRESSÃO); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar
no PE nº 44/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações Atas de Registro de Preços); V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ 05.808.979/000142, Item 3, DSI/CHINAMATE, Unidade, 30, R$ 200,00, R$ 6.000,00.

.

.

Item

Especificação

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

2.

FITA ADESIVA

10.000

1,89

Marca / Modelo: Embala
transparente 48 X 50
.

13.

Tudo

/

Fita

FILME PARA EMBALAGEM, EM POLIETILENO, 300

37,15

TIPO STRETCH
Marca / Modelo: Embala Tudo / Filme
Stretch

EXTRATO DE DISTRATO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

Processo nº 0001516-92.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
07/2015, firmado entre o TRE/AL e a Sra. Maria Inês dos Santos, CPF nº 349.698.704-97;
Fundamento legal: Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta (Da Vigência) do Contrato TRE/AL
nº 07/2015, e demais elementos constantes do Processo; Assinatura: 25/09/2019. Valor do
Ressarcimento: R$ 12.486,02.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2019 - UASG 70007
Nº Processo: 13994/2019. Objeto: Aquisição de material de consumo para abastecimento
do estoque da Seção de Almoxarifado, conforme as especificações do Edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 16. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço:
Rua
Jaime
Benevolo,
21,
Centro
Fortaleza/CE
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00066-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 21/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016; Processo SEI nº 000621791.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, combinado com
a Cláusula Dez do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ALISSON
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ nº 11.754.292/0001-74; Objeto: prorrogação
da vigência do Contrato por 12 meses; Assinatura: 11/10/2019. Valor mensal: R$ 1.375,25.
Valor total: R$ 16.503,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102100123

Item

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio
(SIASGnet - 18/10/2019) 70007-00001-2019NE000025

123

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0611263)

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

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

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.

À CPREG,
Ao Pregoeiro, após publicação do Aviso de
Licitação no DOU e no Portal da Transparência, para
realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/10/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611297 e o código CRC F5704890.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0611297

0611297v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
Sr. Chefe SEPAT.
Considerando o pedido de esclarecimento anexo aos presentes autos
eletrônicos, evento sei nº 0614831, razão pela qual solcitamos o
pronunciamento da Unidade de V.Sª.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/10/2019, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614833 e o código CRC 420FD283.
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Despacho PREG 0614833

0614833v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Não visualizamos, no edital nº 62/2019, o
detalhamento das especiﬁcações técnicas alencadas por esta
Seção - ver doc. 0598817 e 0598810.
Pelos motivos acima expostos, sugerimos que o
edital
seja
alterado, para incluir as especiﬁcações
técnicas detalhadas e, por conta da proximidade do
ﬁnal do exercício, que o prazo de entrega sera alterado
para 30 (trinta) dias corridos.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 28/10/2019, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 28/10/2019, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614947 e o código CRC E4A75645.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho SEPAT 0614947

0614947v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
Srª Chefe SLC.
Considerando a resposta da Unidade Requisitante evento sei nº
0615015,
quanto ao pedido de esclarecimento requerido por
pretenso licitante evento sei nº 0614831, devidamente divulgado no
COMPRASNET evento sei nº0615060, e com fulcro no art. 21, § 4º,
da Lei nº 8.666/93 (aplicável subsidiariamente à modalidade pregão,
por força do art. 9º, da Lei nº 10.520/2002), e o art. 20, do Decreto nº
5.450/2005, ocorrendo a possibilidade de modiﬁcação do edital
importará na sua republicação, e na reabertura do prazo inicialmente
estabelecido”, c/c (TCU, Acórdão nº 930/2008 – Plenário, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, j. em 21.05.2008).
Pelo exposto, segue os autos eletrônicos para execução dos atos
administrativos necessários.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/10/2019, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615015 e o código CRC 36ECE9AB.
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Despacho PREG 0615015
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019
PROCESSO Nº: 0007530-87.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: xx de novembro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – apoio para pés,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
apoio para pés, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-B.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, por e-mail.

Edital proposto (0615179)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

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

Estrangeiras que não funcionem no País;

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

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

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
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
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o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

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

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.

A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
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encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-B, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
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úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
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mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,

Edital proposto (0615179)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 191

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.

A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
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prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
14.13.1.

O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
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responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
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g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da
referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b)
definitivamente, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.

O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
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recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.
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19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
19.13.

Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.7.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
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)
que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
b)
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
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23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

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

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO I-B – Planilha de Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, xx de outubro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente termo de Referência tem por objetivo a aquisição
eventual, através de ARP, de 300 (trezentos) apoios para pés, Material Permanente conta contábil - 123110303, necessários para atender aos pedidos das unidades deste
Tribunal, dos Cartórios Eleitorais, da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos
Postos de Atendimento, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte
integrante e complementar deste documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT. Pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades;
1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 100
unidades, com pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição, através de Ata de Registro de Preços, está vinculada ao
atendimento
das
necessidades
dos
servidores,
quanto
à
questão
de
ergonometria, proporcionando melhoria nas condições de trabalho;
2.2. Além do mais os apoios de pés restantes utilizados neste Tribunal e
em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso, alguns
com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;
2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3–DOS
FUNDAMENTOS
LEGAIS
3.1. A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência,
será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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.
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4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do
produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia,
prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão.

5. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão.
5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.3. Prazo de garantia mínima: 09 (nove) meses.

6. RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;
6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
7.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de
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conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos
à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir da solicitação,
por escrito, da Seção de Patrimônio.

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas.
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento.
8.3. Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente
à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora.
8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda.
9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens.
9.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 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:
10.2 que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
10.3 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
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tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

11. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido pela SEIC
11.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$ R$ 10.000,00.

ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO
Técnico Judiciário
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

300 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS

1. Tamanho da plataforma:
1.1. largura: Plataforma em MDF, entre 350 e 500 mm
1.2. profundidade: entre 250 e 320 mm
2. Estrutura de suporte da plataforma construída em aço de alta durabilidade com pintura
epóxi;
3. Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma
Regulamentadora de Ergonomia);
4. Inclinação Ajustável com pelo menos três níveis de regulagem da plataforma;
5. Suportar pelo menos 10 kg;
6. Plataforma para apoio dos pés impermeável revestida com material emborrachado
antiderrapante. As bases que ficam em contato com o chão também revestidas com
material antiderrapante e antiriscos.
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 24/09/2019, às
17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Anexo I-B
Planilha de Valor Máximo Estimado

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

Apoio para pés, conforme
especificações do Anexo I deste
Edital.

unidade

300

100

111,28

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

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

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007530-87.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 62/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº 62/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b) DEFINITIVAMENTE, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
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8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
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8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

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

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.

À AJ-DG,
para análise de modiﬁcação proposta no Pregão nº
62/2019, em que foi incluído o anexo I-A em que consta as
especificações no item.
Conforme solicitado pela unidade requisitante foi
alterado ainda o prazo de entrega.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/10/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615180 e o código CRC 80F4E269.
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.

À AJ-DG,
em complemento ao despacho 0615180, informo
que pode ser publicado evento de alteração, disponibilizando
o edital corrigido e reabrindo o prazo.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/10/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615226 e o código CRC 749B7026.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007530-87.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE - APOIO PARA PÉS

Parecer nº 2304 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Tratam os autos de Registro de Preços de material
permanente (apoio para pés), conforme termo de referência
(0594688), elaborado pela Seção de Patrimônio - SEPAT e
aprovado pela SAD (0595900), necessários para atender aos
pedidos das unidades deste Tribunal, dos Cartórios Eleitorais,
da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos Postos
de Atendimento.
Após a publicação do Edital 62/2019 (0610389), a
SEPAT constatou a ausência do detalhamento das
especiﬁcações técnicas alencadas por aquela Seção - ver
doc. 0598817 e 0598810, razão pela qual sugeriu a alteração
do edital, para incluir as especiﬁcações técnicas detalhadas e,
por conta da proximidade do final do exercício, que o prazo de
entrega fosse alterado para 30 (trinta) dias corridos (vide
despacho SEPAT 0614947).
Então, a SLC procedeu às alterações pertinentes,
juntando nova minuta (0615179) e justiﬁcando que a
divulgação das alterações, com reabertura de novo prazo,
poderá ser feita nos moldes do Decreto 5450/2005, por se
tratar de republicação de edital.
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica, nos termos
do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital de
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo menor preço (0615179), que visa à realização de Registro
de Preços de material permanente – apoio para pés, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 29/10/2019, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/10/2019, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615299 e o código CRC C6C407A6.
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,

Considerando
a
manifestação
da
Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 2137 (0607055
), complementado pelo Parecer 2304 (0615299), este último
aprovando a minuta alterada devido à inclusão das especiﬁcações
técnicas detalhadas e o prazo de entrega para 30 (trinta) dias
corridos (Minuta 0615179), em face de sua regularidade jurídica,
concluo estes autos a Vossa Excelência sugerindo, com fulcro no art.
1º da Lei nº 10.520/2002, c/c o § 1.º do art. 2.º do Decreto n.º
5.450/2005, a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço,
que visa à realização de Registro de Preços de material permanente –
apoio para pés, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/10/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615756 e o código CRC 8E2E94F1.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0007530-87.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO

: Pregão nº 62/2019. Registro de preços. Apoio para pés.

Decisão nº 3268 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Constato que, após a análise dos autos, houve a
aprovação da minuta de edital referente ao registro de preços para a
aquisição de apoio para os pés e que, em seguida, houve o registro de
pedido de esclarecimentos pela empresa Colivetti Móveis para
Escritório (0614831).
Em nova instrução, a Seção de Patrimônio (0614947)
sugeriu, em razão da conveniência, a alteração do edital para incluir
as necessárias especiﬁcações técnicas necessárias. Ato seguinte, a
Seção de Licitação e Contratos propôs novo esboço do instrumento
mediante a inclusão do Anexo I-A, que foi aprovado, sem ressalvas,
pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0615299).
Isso posto, e com base na instrução registrada neste
feito, APROVO o texto da nova minuta que consolida as necessárias
especiﬁcações do objeto e, com isso, AUTORIZO a abertura da fase
externa do certame que, na modalidade pregão e na forma eletrônica,
do tipo menor preço, visa ao registro de preços para a aquisição de
material permanente – apoio para os pés – de acordo com o termo de
referência que consta nos autos (0594688).
Remeta-se à Secretaria de Administração
publicação e demais providências de estilo.

para

a

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/11/2019, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616266 e o código CRC 1C1925C6.
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Maceió, 04 de novembro de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para cumprimento
da Decisão 3268, 0616266.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 18:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0617272 e o código CRC 3394753E.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019
PROCESSO Nº: 0007530-87.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 21 de novembro de 2019
Horário Abertura: 14:30 horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – apoio para pés,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
apoio para pés, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-B.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, por e-mail.

Edital do Pregão nº 62/2019 ALTERADO (0617350)
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3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

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

Estrangeiras que não funcionem no País;

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

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

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
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
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o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

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

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.

A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
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encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-B, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
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úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
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mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
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o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.

A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
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prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
14.13.1.

O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
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responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
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g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da
referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b)
definitivamente, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.

O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
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recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.
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19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
19.13.

Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.7.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
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)
que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
b)
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
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23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

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

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO I-B – Planilha de Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 04 de novembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente termo de Referência tem por objetivo a aquisição
eventual, através de ARP, de 300 (trezentos) apoios para pés, Material Permanente conta contábil - 123110303, necessários para atender aos pedidos das unidades deste
Tribunal, dos Cartórios Eleitorais, da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos
Postos de Atendimento, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte
integrante e complementar deste documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT. Pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades;
1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 100
unidades, com pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição, através de Ata de Registro de Preços, está vinculada ao
atendimento
das
necessidades
dos
servidores,
quanto
à
questão
de
ergonometria, proporcionando melhoria nas condições de trabalho;
2.2. Além do mais os apoios de pés restantes utilizados neste Tribunal e
em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso, alguns
com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;
2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3–DOS
FUNDAMENTOS
LEGAIS
3.1. A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência,
será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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.

Edital do Pregão nº 62/2019 ALTERADO (0617350)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 240

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do
produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia,
prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão.

5. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão.
5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.3. Prazo de garantia mínima: 09 (nove) meses.

6. RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;
6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
7.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de
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conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos
à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir da solicitação,
por escrito, da Seção de Patrimônio.

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas.
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento.
8.3. Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente
à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora.
8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda.
9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens.
9.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 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:
10.2 que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
10.3 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
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tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

11. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido pela SEIC
11.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$ R$ 10.000,00.

ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO
Técnico Judiciário
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

300 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS

1. Tamanho da plataforma:
1.1. largura: Plataforma em MDF, entre 350 e 500 mm
1.2. profundidade: entre 250 e 320 mm
2. Estrutura de suporte da plataforma construída em aço de alta durabilidade com pintura
epóxi;
3. Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma
Regulamentadora de Ergonomia);
4. Inclinação Ajustável com pelo menos três níveis de regulagem da plataforma;
5. Suportar pelo menos 10 kg;
6. Plataforma para apoio dos pés impermeável revestida com material emborrachado
antiderrapante. As bases que ficam em contato com o chão também revestidas com
material antiderrapante e antiriscos.
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 24/09/2019, às
17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Anexo I-B
Planilha de Valor Máximo Estimado

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

Apoio para pés, conforme
especificações do Anexo I deste
Edital.

unidade

300

100

111,28
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

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

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007530-87.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 62/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº 62/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
i) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
j) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e
b) DEFINITIVAMENTE, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

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

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

Edital do Pregão nº 62/2019 ALTERADO (0617350)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 251

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
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8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

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

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:

Edital do Pregão nº 62/2019 ALTERADO (0617350)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 253

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 84 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019

PROCESSO Nº: 0007530-87.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 21 de novembro de 2019
Horário Abertura: 14:30 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

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

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente,
pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar
nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente –apoio para pés, conforme especificações descritas neste edital e seus
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anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-B.

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

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

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, por
e-mail.

3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.

4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.

4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;

4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
Edital 84 (0617354)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 256

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº
5.450/05).

5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art.
13º, do Decreto nº 5.450/05).
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6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).

6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e

b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.

6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais vantajosas
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
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ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.

6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, que
deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade com o
disposto no Anexo I e I-A deste edital.

6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.

6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.

6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de
tais procedimentos.

6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
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6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.

7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

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

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
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8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do
item ofertado.

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.

8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

8.9.

Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
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preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite
máximo o valor unitário constante do Anexo I-B, que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.

9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 07/08/2014.

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;

c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
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10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

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

10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.

10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4, será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.

10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.

10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
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a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas
nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
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12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes,
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo,
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua
decisão à autoridade competente.

12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.

14.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor
pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

14.3.1.
O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

14.3.2.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
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14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

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

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

a) por razão de interesse público; ou
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b) a pedido do fornecedor.

14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
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b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

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

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

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

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

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

15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

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

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

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

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

17. - DA PUBLICIDADE.

17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota
de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D,
Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de
expediente da referida Seção.

18.2.

O material será recebido:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e

b) definitivamente, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.
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18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 19.

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
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serem efetuados.

19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

19.4.2.
As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
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CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
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o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

20- DO PAGAMENTO.

20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.

20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
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20.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

I = (TX/100)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).

21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1.
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)

que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o
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menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento;
b)
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.
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23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.

23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar –
Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.

23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.

23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO I-B – Planilha de Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, 04 de novembro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Edital 84 (0617354)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 280

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O presente termo de Referência tem por objetivo a aquisição eventual, através de
ARP, de 300 (trezentos) apoios para pés, Material Permanente - conta contábil 123110303, necessários para atender aos pedidos das unidades deste
Tribunal, dos Cartórios Eleitorais, da Central de Atendimento aos Eleitores (FEM) e dos
Postos de Atendimento, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único,
parte integrante e complementar deste documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento eventual
durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantidades dos
pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT. Pedidos
mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades;
1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 100 unidades,
com pedidos mínimos, por ordem de fornecimento, de 20 (vinte) unidades.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição, através de Ata de Registro de Preços, está vinculada ao atendimento
das necessidades dos servidores, quanto à questão de ergonometria, proporcionando
melhoria nas condições de trabalho;
2.2. Além do mais os apoios de pés restantes utilizados neste Tribunal e em alguns
Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste natural, provocado,
notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso, alguns com
extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;
2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo principal de
adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através de critérios
de sustentabilidade.

3–DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1. A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência,
será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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
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exigências deste Edital e seus anexos.

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do produto, a
dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade
solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de
validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da
conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor,
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu
Anexo Único e no Edital do Pregão.

5. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa
que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão.
5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.3. Prazo de garantia mínima: 09 (nove) meses.

6. RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;
6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a
terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer
hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a presença da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
7.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra
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do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de
conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo
devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica,
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser
fornecida no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis,
contados a partir da solicitação, por escrito, da Seção de Patrimônio.

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas.
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento.
8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora.
8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda.
9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens.
9.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 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:
10.2 que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento;
10.3 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
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como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

11. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido pela SEIC
11.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$ R$ 10.000,00.

ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO
Técnico Judiciário
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM
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300 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS

1. Tamanho da plataforma:
1.1. largura: Plataforma em MDF, entre 350 e 500 mm
1.2. profundidade: entre 250 e 320 mm
2. Estrutura de suporte da plataforma construída em aço de alta durabilidade com
pintura epóxi;
3. Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma
Regulamentadora de Ergonomia);
4. Inclinação Ajustável com pelo menos três níveis de regulagem da plataforma;
5. Suportar pelo menos 10 kg;
6. Plataforma para apoio dos pés impermeável revestida com material emborrachado
antiderrapante. As bases que ficam em contato com o chão também revestidas com
material antiderrapante e antiriscos.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 24/09/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Anexo I-B
Planilha de Valor Máximo Estimado
VALOR
MÁXIMO
ITEM

MATERIAL

UNIDADE QUANT.

PEDIDO
UNITÁRIO CATMAT
MÍNIMO
ESTIMADO
(R$)

01

Apoio para pés, conforme
especificações do Anexo I
deste Edital.
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300

100

111,28
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461386
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
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Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019

Processo nº 0007530-87.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2019

MINUTA

Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 62/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2019:
VALOR
QUANT.
VALOR
1.2.
UNITÁRIO
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
TOTAL
TOTAL
Relação
REGISTRADA
(R$)
(R$)
dos
licitantes
que
aceitaram
cotar
seus bens em valor igual ao do vencedor do certame para formação de cadastro de
reserva, caso haja cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no
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subitem 14.12 do edital do PE nº 62/2019:

Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2.

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 09 (nove) meses.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.
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5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

f) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

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

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

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

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

6 - DO PAGAMENTO.
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6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.

6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

I = (TX/100)

I= (6/100)
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365

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no
horário normal de expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via
expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através
do telefone (82) 3328-1947.

7.2.
efetuará:

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os

a) PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; e

b) DEFINITIVAMENTE, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

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

7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
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8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

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

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

8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

8.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
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8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
Edital 84 (0617354)
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10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.

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

11 – DO FORO.

11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2019.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa:

Em 04 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/11/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0617354 e o código CRC 8FE57DD7.
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SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

das Propostas: a partir de 06/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/11/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

(SIASGnet - 05/11/2019) 90028-00001-2019NE000298

ESPÉCIE: Processo no 212/2018 - SEI nº 007939/18-00.01. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 61/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a ÁGIL - SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA. OBJETO: Acréscimo e prorrogação contratual. VALOR ATUALIZADO DO
CONTRATO: R$ 525.618,96. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.00010 0001 JUPROC. VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado de 12/12/2019 a 31/10/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inc. II, e art. 65, § 1º, ambos da Lei no 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 04/11/2019. ASSINAM: Silvio A. M. Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante,
Antônio José Rabello Ferreira e Francisco José Soares Vianna, Sócios-Diretores, ambos pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 0026915-93.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.011.11.2019 ao
Contrato nº 04.011.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, CNPJ nº
20.522.050/0001-46; Objeto: alteração do valor contratual, em razão da formalização da
substituição da Planilha de Preços; Fundamento Legal: art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº
8.666/93; Data de assinatura: 30/10/2019; Vigência: a partir da data de sua assinatura;
Valor Total: R$ 15.401,10 ; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 006/2019;
Signatários: pelo Contratante, Dra. Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal
Presidente; pela Contratada, Sra. Fabiana Regina de Carvalho Souza.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 - UASG 90027

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PRECATÓRIOS FINDOS Nº 66/2019

Nº Processo: 0022202-32.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada em
engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnicos profissionais para elaboração
dos projetos de arquitetura e de estrutura para o projeto padrão de (01) uma vara federal
(anteprojeto, projeto básico e projeto executivo) com área aproximada de 3.000 m2, nas
tipologias horizontal e vertical, e adequação dos projetos complementares existentes de
(02) varas para (01) vara federal (anteprojeto, projeto básico e projeto executivo), nas
tipologias vertical e horizontal, conforme especificações técnicas e condições constantes
dos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/11/2019 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00055-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 06/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

A Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região TORNA PÚBLICO às
partes, a seus procuradores e a quem possa interessar que, a partir do 45º dia
subsequente à data de publicação deste edital, no Diário Eletrônico do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região e no Diário Oficial da União, procederá à eliminação do 52º lote de
precatórios findos e com temporalidade cumprida (arquivados no ano de 2003), de acordo
com a Resolução nº 318/2014 do Conselho da Justiça Federal.
A listagem dos precatórios findos a serem eliminados ficará disponível na
página eletrônica do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (www.trf3.jus.br).
Os interessados poderão requerer à Divisão de Arquivo e Gestão Documental
do Tribunal Regional Federal os documentos que desejarem preservar. Para isso, deverão
dirigir-se à referida Divisão, situada na Av. Paulista, nº 1912, 11° andar, sala 112, no prazo
máximo de 45 dias da data de publicação deste Edital. Além disso, se desejarem antecipar
informações sobre os procedimentos a serem seguidos, poderão ligar nos ramais 1161 e
1162.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira
(SIASGnet - 04/11/2019) 90027-00001-2019NE800008

São Paulo, 31 de outubro de 2019.
THEREZINHA CAZERTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019 - UASG 90027

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº Processo: 0014181-33.2019. Objeto: Aquisição de nobreaks, conforme condições,
quantidades e exigências constantes do Anexo I do Edital. . Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 06/11/2019 das 09h00 às 17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais
Superiores,
Asa
Sul
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00058-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 06/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 0009160-81.2019.6.02.8000; Objeto: locação do imóvel situado na Avenida
Manoel Marciano, nº 418, Centro, São José da Tapera/AL, para sediar o Cartório da 51ª
Zona Eleitoral; Fund. Legal: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Locadora: Sra. Sônia Amaral
Santos, CPF nº 723.742.764-49; Valor mensal: R$ 928,31; Prazo de locação: 24 meses; Valor
total: R$ 22.279,44; Ratificação e Autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, em 04/11/2019.

FABIO ALVES MARIANO
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

(SIASGnet - 05/11/2019) 90027-00001-2019NE800008

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2018; Proc. SEI nº 000895297.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, §1º, inciso VI da Lei nº 8.666/1993 e alterações,
bem como no caput da Cláusula Oitava do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e
a empresa ABTEC ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 12.754.237/0001-47, Objeto: prorrogação
do prazo de vigência do Contrato por 30 dias. prazo da vigência: 30/11/2019. Assinatura:
29/10/2019.

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de componentes de microinformática,
incluindo assistência técnica da garantia. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N.
0038/2019 - AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - item 01/R$246,00; item 04/R$95,00;
item 05/R$246,00; item 06/R$95,00. ATA N. 0039/2019 - DCG DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - item 02/R$68,00. Integra da ARP: Comprasnet e
www.trf1.jus.br.

Processo Administrativo SEI nº 0011804-31.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 30/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 50/2019, cujo
objeto é a a contratação de serviço de extensão de garantia/suporte do produto VMware
Site Recovery Manager (SMR), que foi adjudicado à empresa: INFINIIT SOLUÇÕES
INTELIGENTES EM TI LTDA., CNPJ Nº 10.933.831/0001-70, vencedora do Item 1, pelo valor
de R$ 55.190,00, autorizando a contratação com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e nos Decretos nº 5.450/05 e 8.538/2015.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Maceió/AL, 5 de novembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Nota de empenho: 2019NE000948, emitida em 14/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo
de TI. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030.
Valor total do empenho: R$ 120,00 (cento e vinte reais). Proc. nº TRF2-EOF2018/000493.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 62/2019

Nota de empenho: 2019NE001002, emitida em 30/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SCORPION INFORMÁTICA EIRELI. Objeto: Aquisição de equipamentos
multimídia (Ata n.º 104/19 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte
reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00354.

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material
permanente apoio para pés, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 06/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir
de 06/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/11/2019, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000962, emitida em 17/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: DIGILAB S.A. Objeto: Aquisição de material para captura de áudio e vídeo para
atender às necessidades do TRF 2ª RG. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 12.439,20
(doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Proc. nº TRF2-EOF2019/00126.01

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIDEC - 05/11/2019) 070011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000979, emitida em 23/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: COELHÃO SERVS. E COMS. DE PRODS. AUTOMOTIVOS EIRELI. Objeto: Aquisição
de material de consumo anual para a manutenção dos veículos oficiais do TRF2.
Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030.
Valor total do empenho: R$ 355,50 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/000152.08.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: (PAD) 3329/2018 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica n. 15/2018, suporte à coleta de dados biométricos do eleitorado
de Itamarati/AM. Primeiro Participe: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Segundo Partícipe: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM. Fundamentação Legal: art.
7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução
TSE n. 23.440/2015. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Sétima (Do Prazo
Vigência). Vigência: 01/01/2020 a 31/05/2020. Data da Assinatura: 22/10/2019.
Assinam: Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Primeiro Participe, e o
Sr. Presidente da Câmara ROBERTO ELIARDO FERREIRA MOTA, pelo Segundo
Partícipe.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/291. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e
instalação de tapete liso de 10 mm, o qual será instalado no tablado de madeira existente
na Sala de Sessões do Centro Cultural Justiça Federal (CCJF).. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 06/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00107-2019. Entrega
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110600155

Nº 215, quarta-feira, 6 de novembro de 2019
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Publicação do evento de alteração (0619197)

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

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

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2019.

À PREG,
alteração.

para realização do certame, após o evento de
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/11/2019, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619221 e o código CRC 0105B2E4.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0619221

0619221v1
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`pvpsèpqrstuseeeeh`cai

x¡MMVONW¢OMM£TR\GRJGM£RI]JP[HJGM
£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNNWxUVNWM¡x£x¦£
M
debaiak§fchfbdc`caib̈aljaebdejc¨§glf©ecahd̈lf©ea©aj̈dcf©ebaef©fhdfiªe[TMZ]TMPIM]ZG]MG\RJZJS«I]M^IGJ]MIM
RIZ^GQI[\GRI]LMHT[]JPIRG[PTM
TM
HT[\JPTM
[TM
GR\XM
|¢M
PGM
IJM
[~M
wX|||xWyMIM\I[PTMIQMJ]\GMTM¬ZIMHT[]\GM[TM£RTHIPJQI[\TMPQJ[J]\RG\JTM[~MVVV¢VW|yOXUVNwX|XVUXwVVVLMRI]T^I{
M
R\XMN~MYI]J[GRMGM]IRJPTRGMIRGM®HJGM̄IRRIJRGMPIM°^JIJRGLMI}IMPGMIS±TMPIM²J^JT\IHGLMPJ\TRGS±TMIMR¬ZJT]MPI]\IM¡RJZ[G^LM_GRGMG\ZGRM
HTQTM̄J]HG^M¡³H[JHTMPGMHT[\RG\GS±TMHI^IRGPGMHTQMGMIQ_RI]GM°¯¡M¥Y LMRI^G\JTMGT]M]IRJST]MPIM^GG[PIRJGLMT[\RG\TM[~MVyxUVNWX
M
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
Senhor Cfefe,
Solicita-se a análise da proposta,
documentações seguintes.

evento 0625240 e

Respeitosamente.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 21/11/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625277 e o código CRC 69756089.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0625277

0625277v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.

Prezado pregoeiro, nosso Termo de Referência
exige plataforma com as medidas de largura entre 350 e 500
mm da profundidade compreendida entre 250 e 320 mm.
Na proposta do licitante não informa qual seria o
modelo ofertado mas observando o catálogo (0625269) que
trás a descrição MDF , veriﬁcamos três itens em
desconformidade:
1. Vimos duas medidas distintas: (470 mm X 410
mm X 195 mm) e (470 mm X 310 mm X 40 mm) para a
embalagem. Isso não nos permite assegurar que a plataforma
tenha as medidas requeridas.
2. Não pudemos também conﬁrmar que apresenta
"Inclinação Ajustável com pelo menos três níveis de
regulagem da plataforma". Nos parece ter apenas uma
regulagem deslizante.
3. Outro item que não pudemos conﬁrmar foi que a
plataforma seria "revestida com material emborrachado
antiderrapante".
Assim não podemos aceitar a proposta
enviada a menos que o licitante conﬁrme que as informações
acima estão equivocadas.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/11/2019, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SEPAT 0625367
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625367 e o código CRC 9306EB37.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho SEPAT 0625367
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A
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2019 UASG: 160324

PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
Razão Social: S & K Informática Ltda
Telefax: (044) 3026-1011
CNPJ: 03.655.629/0001-68
Banco do Brasil
Inscrição Estadual: 902.10246-91
Ag: 0352-2 C/C 107491-1
Endereço: Av. Tuiuti, 1.370, Sala 02, Vila Morangueira
Cep: 87040-360 – Maringá – PR

Proposta que faz a empresa S & K Informática Ltda inscrita no CNPJ n° 03.655.629/0001-68,
estabelecida no(a) : Av. Tuiuti, 1.370, Sala 02, Vila Morangueira, conforme estabelecido no edital de
Pregão Eletrônico em epígrafe.
Item

Especificação

01

Apoio Ergonômico para os Pés
Apoio Ergonômico para os Pés. Possui base em ABS,
estrutura em aço carbono zincado, regulagem de
inclinação e sapatas anti-deslizante. Proporciona
maior conforto ao usuário. Atende a NR17. (vendido
desmontado)
Características:
Modelo: APOIO-MDF
Cor: Preto
Suporta até:15,0 kgs.
Acabamento: Desenvolvido em ABS. Estrutura
Tubular em Aço Carbono Zincado.
Dimensões (A/L/P).:19.00/47.00/40.50 cm
Dimensões Produto Embalado (A/L/P):20,0/41,0/47,0
cm
Peso produto embalado:2.12 Kg
Cores: Preto
Suporte de descanso para pés que proporciona maior
conforto. Trabalhe com conforto!
Possui Certificado Fundacentro de conformidade com
a Norma NR 17.
- Elaborado com MDF
- Inclinação ajustável
- Fácil instalação
- Atende à NORMA REGULAMENTADORA 17 NR 17
O uso constante de apoio para pés, além de
proporcionar extremo conforto, evita a compressão
das artérias e veias sob o fêmur, melhorando a
circulação sanguínea.

Und
Quant
.

UND

300

Proposta EMPRESA S&K INFORMÁTICA LTDA (0627536)

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor
Total

MULTIVISAO
APOIO-PR

80,00

24.000,00
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VALOR TOTAL: 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL).

Declaramos conhecer a legislação de regência desta Licitação e que os serviços serão
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em
todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e outros. Nos preços indicados acima estão incluídos,
além dos serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo
todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes. Esta proposta
é válida pelo prazo não inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data da realização da licitação, para a
assinatura da Ata de Registro de Preços. Os preços registrados em Ata terão validade de 12 (doze)
meses. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias
Prazo de entrega do material: 30 (Trinta) dias Corridos
Prazo de garantia dos produtos: 12 (doze) meses

Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
CPF nº 037.430.847-08

Proposta EMPRESA S&K INFORMÁTICA LTDA (0627536)
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A
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2019 UASG: 160324

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti,
1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no
Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação
no processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
CPF nº 037.430.847-08
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ANEXO I - DECLARAÇÃO DE TRABALHADORES
A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370,
Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão
Eletrônico em epígrafe, DECLARA, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/93 e ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
CPF nº 037.430.847-08
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DECLARAÇÃO DE ME/EPP
A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03,
Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe,
declara em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico em epígrafe que cumpre os requisitos legais

para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e do
Decreto nº 6.204/07.

Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
CPF nº 037.430.847-08
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03,
Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico
em epígrafe, declara, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO em epígrafe, 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 em epígrafe foi
elaborada de maneira independente por (Licitante), 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 em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO
em epígrafe, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, 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 em epígrafe, quanto a participar
ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO em
epígrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO em
epígrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do r. órgão 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.
Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370,
Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão
Eletrônico em epígrafe, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
CPF nº 037.430.847-08
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DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico em epigrafe, que atendemos aos critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos
órgãos competentes quando solicitadas e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que
estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa
exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de
2013, do IBAMA.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
CPF nº 037.430.847-08
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Declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso xi do art. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012).
(Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)
A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03,
Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico
em epígrafe, declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para
o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
50/51
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente
situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da
Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).

Maringá, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
S & K Informática Ltda
CNPJ nº 03.655.629/0001-68
Sergio Murilo dos Santos
RG 092.397.314 IFP/RJ
CPF nº 037.430.847-08
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Apoio Ergonômico para os Pés Multivisão

Apoio Ergonômico para os Pés. Possui base em ABS, estrutura em aço
carbono zincado, regulagem de inclinação e sapatas anti-deslizante.
Proporciona maior conforto ao usuário. Atende a NR17. (vendido desmontado)
Características:
Modelo: APOIO-MDF

Anexo FOLDER - EMPRESA S&K INFORMÁTICA LTDA (0627538)
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Suporta até:15,0 kgs.
Acabamento: Desenvolvido em ABS. Estrutura Tubular em Aço Carbono
Zincado.
Dimensões (A/L/P).:19.00/47.00/40.50 cm
Dimensões Produto Embalado (A/L/P):20,0/41,0/47,0 cm
Peso produto embalado:2.12 Kg
Cores: Preto

Anexo FOLDER - EMPRESA S&K INFORMÁTICA LTDA (0627538)
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Certificado NBR ISO 9001:2015 - EMPRESA S&K INFORMÁTICA LTDA (0627540)
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Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria n.º 322, de 21 de junho de 2012.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º
5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro
de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n°
6.275, de 28 de novembro de 2007;
Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro nº 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de
avaliação da conformidade;
Considerando o artigo 1º da Resolução Conmetro n.º 11, de 20 de dezembro de 2006, que
determina o atendimento, pelas empresas fabricantes e importadoras de plugues e tomadas, às
especificações da norma ABNT NBR 14136 e configura observância ao estabelecido nesta Resolução e
em Portaria do Inmetro, tornando compulsória a certificação de plugues e tomadas;
Considerando a Portaria Inmetro nº 85, de 03 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial da
União de 06 de abril de 2006, seção 01, página 44, que aprova, para observância compulsória, o
Regulamento de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas para uso Doméstico e Análogo e
dá outras providências;
Considerando a Portaria Inmetro nº 324, de 21 de agosto de 2007, publicada no Diário Oficial da
União de 23 de agosto de 2007, seção 01, página 163, que aprova o Regulamento de Avaliação da
Conformidade para Adaptadores de Plugues e Tomadas;
Considerando a Portaria Inmetro nº 251, de 15 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial
da União de 17 de setembro de 2009, seção 01, página 78 e 79, que estabelece os projetos básicos para
as possíveis configurações de adaptadores reversos de plugues e tomadas;
Considerando a Portaria Inmetro nº 271, de 21 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da
União de 28 de junho de 2011, seção 01, página 57, que estabelece novas medidas que visem a
esclarecer aspectos construtivos obrigatórios para o padrão de plugues e tomadas, conforme ABNT
NBR 14136;
Considerando a necessidade de esclarecer a questão da possibilidade de remoção do rebaixo
(fosso) dos adaptadores, trazida pela Portaria Inmetro nº 271/2011;
Considerando a necessidade de promover ajustes na Portaria Inmetro nº 271/2011, resolve baixar
as seguintes disposições:
Art.1º Determinar que os artigos 1º, 4º e 7º da Portaria Inmetro nº 271/2011, passem a vigorar
com a seguinte redação:

Anexo PORTARIA 322/2012 - INMETRO (0627543)
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Fl. 2 da Portaria n° 322/Presi, de 21/06/2012

“Art. 1º Determinar que as tomadas fixas ou móveis de 3 (três) contatos, desmontáveis ou não
desmontáveis, deverão ter marcados nos bornes neutro e terra os símbolos correspondentes,
respectivamente N e .
Parágrafo Único – A determinação constante no caput exige que as tomadas de 3 (três) contatos
apresentem a disposição dos seus bornes em conformidade com o definido na norma ABNT NBR
14136.” (N.R.)
“Art. 4° Os plugues de dois ou três pinos, as tomadas fixas ou móveis e os adaptadores deverão
ter estampadas em seu corpo as seguintes indicações:
a) o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;
b) a tensão a que se destinam em Volt (V);
c) a potência em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampère (A); e
d) Selo de Identificação da Conformidade.” (N.R.)
“Art. 7º Determinar que para os plugues e para as tomadas fixas ou móveis de 2 (dois) ou 3 (três)
contatos, desmontáveis ou não desmontáveis, os demais artigos desta Portaria serão de cumprimento
obrigatório a partir da data de sua publicação.” (N.R.)
Art. 2º Os adaptadores e tomadas devem manter a disposição e geometria dos seus orifícios de
conexão de acordo com o padrão ABNT NBR 14136, mesmo em caso de remoção do rebaixo (fosso).
Art. 3º Cientificar que ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Inmetro nº 271/
2011, e as demais disposições contidas no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Plugues e
Tomadas para Uso Doméstico e Análogo e no Regulamento de Avaliação da Conformidade para
Adaptadores de Plugues e Tomadas.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

Anexo PORTARIA 322/2012 - INMETRO (0627543)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 366

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.
Senhor Chefe da SEPAT,
Segue em anexo proposta da 3ª classiﬁcada no Pregão
Eletrônico n.] 62/2019 - aquisição de apoio para pés, evento Sei
nº 0627536 e anexos, razão pela qual solicitamos a análise da
conformidade técnica pela Unidade de V.Sª.
Informo que a sessão eletrônica será retomada às 15:00
horas de hoje.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/11/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627544 e o código CRC 7C5BD514.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.
De ordem da chefia imediata desta SEPAT, temos a considerar que:
1. É esperado que o material possua três niveis de ajustes, o que inocorre com a
material apresentado na proposta.
2. Outro item que não pudemos confirmar foi que a plataforma seria "revestida com
material emborrachado antiderrapante".
Assim não podemos aceitar a proposta enviada a menos que o licitante confirme
que as informações acima estão equivocadas.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 27/11/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627653 e o código CRC FE9D060A.
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nexo INFORMAÇÕES EMPRESA CONVERSA CHAT SISTEMA COMPRASN (0627714)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.

Senhor Chefe,
Solicito o pronunciamento de V.Sª quanto ao
informado pela Empresa S & K Informática Ltda., durante a
sessão eletrônica através do "chat" conforme evento 0627714.
Informo que a sessão encontra-se em andamento.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/11/2019, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627716 e o código CRC 4EB643C2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.

De ordem
observamos que:

da

cheﬁa

imediata

dest

SEPAT,

1.Não pudemos também conﬁrmar que apresenta
"Inclinação Ajustável com pelo menos três níveis de
regulagem da plataforma". Nos parece ter apenas uma
regulagem deslizante
2. A Outro item que não pudemos conﬁrmar foi que
a plataforma seria "revestida com material emborrachado
antiderrapante".
Não
é
conlcusivo
se
o
material
antiderrapante é emborrachado ou outro tipo.
Assim, dada a ausência
podemos aceitar a proposta.

da

informação,

não

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 27/11/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627722 e o código CRC A5ADD32E.
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ÍTACA EIRELI
CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
Pregão Eletrônico nº: 62/2019
Nº da Licitação: 070011
Apresentamos nossa proposta de preços:
Item Qtde

1

300

UN

Material
APOIO PARA PÉS
1. Tamanho da plataforma:
1.1. largura: Plataforma em MDF, entre
350 e 500 mm
1.2. profundidade: entre 250 e 320 mm
2. Estrutura de suporte da plataforma
construída em aço de alta durabilidade
com pintura epóxi;
3. Laudo Ergonômico em conformidade
com a NR17 do Ministério do Trabalho
(Norma Regulamentadora de
UND
Ergonomia);
4. Inclinação Ajustável com pelo menos
três níveis de regulagem da
plataforma;
5. Suportar pelo menos 10 kg;
6. Plataforma para apoio dos pés
impermeável revestida com material
emborrachado antiderrapante. As
bases que ficam em contato com o
chão também revestidas com material
antiderrapante e antiriscos.

Marca/Modelo

Preço Unit.

MULTIVISÃO /
APOIO-PR

R$

98,46

Total

Preço Total

R$

29.538,00

R$

29.538,00

Valor Total: Vinte e nove mil quinhentos e trinta e oito reais.

Condições Comerciais:
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias
Prazo de Pagamento: 10 (Dez) Dias
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias
Local de Entrega:
Garantia: 12 (Doze) Meses
Frete: Incluso
Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de
impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo
destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.
Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados
locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a
solicitação do Edital.
Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola - Blumenau – SC – CEP 89031-300
Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65
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SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 372

ÍTACA EIRELI
CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776
2. A ÍTACA EIRELI alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por
escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria,
salvo instrução acerca destes casos constante no edital.
3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente
caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando
que a mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme
legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento,
solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.
DADOS DA EMPRESA
Razão Social: ÍTACA EIRELI

CNPJ: 24.845.457/0001-65

Sede: RUA LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Sala: 101

Cidade/Estado: BLUMENAU, SC

CEP: 89031-300

E-mail: itaca@itaca.eco.br

Telefone: (47) 3057-3930

Inscrição Estadual: 257.974.776

Inscrição Municipal: 115.025

DADOS DO REPRESENTANTE
Responsável: Ismael Geovani Reichert

Cargo/Função: GERENTE

CPF: 010.021.359-66
Telefone: (47) 3057-3930
RG: 4.009.702
DADOS BANCÁRIOS
Banco: Maxicrédito - Sicoob (756)

Agência: 3069

Conta: 86.699-7

Fornecedor: DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR

Maxicrédito – Sicoob (756) | Ag 3069 | C/C 86.699-7
BLUMENAU, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

Ismael Geovani Reichert
Gerente
CPF: 010.021.359-66
RG: 4.009.702

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola - Blumenau – SC – CEP 89031-300
Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2019.
Senhor Chefe da SEPAT,
Segue em anexo proposta da 4ª classificada no Pregão Eletrônico n.º 62/2019 aquisição de apoio para pés, evento Sei nº 0628577, razão pela qual solicitamos a
análise da conformidade técnica pela Unidade de V.Sª.
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em andamento.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 28/11/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628582 e o código CRC 8B71CEC8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2019.

Prezado pregoeiro, este item já havia sido proposto
anteriormente (0627536).
em tela.

Favor agir de acordo com o sugerido para o caso
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 28/11/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628605 e o código CRC 0D6CA188.
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Despacho SEPAT 0628605
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ALVES E CORDEIRO LTDA
CGC 15.233.984/0001-28 NSC. EST. 00.505.334-EPP

Rua José Gonçalves, 04 2a galeria-22
Centro Histórico -Tel (71) 4115-1032 - Cel (71)
99683-3568 - CEP 40.020.290 -Salvador-Ba
E-mail - alvesecordeirofaiveloxmail.com.br
alvesecordeiroltda@gmail.com
Ao

FORNECENDO A MAIS DE 48 ANOS PARA ÓRGÃO PÚBLICOS:
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, OS SEGUINTES
MATERIAIS; INFORMÂTlCA-COPA E COZINHA ESCRITÓRIO
ESC0LAR-PAPELARIA-ELÉTRIC04)ESCARTÁVEL, LIMPEZA,
E CAMA E MESA, E OUTROS..

IBAMA

P. Eletrònico n° 62/2019 Dia 21/11/2019 as 14.30h
Sr. Pregoeiro,
A Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo

Item
01

Quant.
300

Und
unid

ESPECIFICAÇÃO / MARCA

P. Unit(R$)

P.Total(R$)

APOIO DE PÉS, PLATAFORMA EM MDF, MEDIDAS DA
CAIXA 47 X 4? X 19.5cm, ESTRUTURA EM A Ç O DE ALTA
DURABILIDADE E PINTURA ÉPOXI, PÉS DE BORRACHA
ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA EM MDF C/6
SULCOS ESCAVADOS NA MADEIRA, TORNANDO-0
ANTIDERRAPANTE, PARA QUANDO DO USO COM OS
PÉS N Ã O HAVER DERRAPAMENTO, PINTADO DE
PRETO, GARANTIA DE 5 ANOS ( N Ã O COBRE DEFEITOS
CAUSADOS POR MAU USO) CERTIFICADO PELO

NR17 do Ministério do Trabalho, suporta
15kg, Regulagem de Inclinação entre -20^
até +205 graus (alta oferta de conforto para
a escolha do usuário, superior a 3 níveis)
Marca Multivisão, mod. Apoio-PR ref. 0863
Validade : 60dd P.Entrega: 30d
Produto Nacional C.Pagamento: 10 du
Declaramos está de acordo com as condições do
Edital

S ^ d o r , 02 dedezembro de 2 0 1 9 ^ ^ _

98,00

29.400,00

í ^ ^ '

' ^ ^ M ^ H u m b á t o S á í j r d e i r o / CPÍ095.064.n5-49 / Representante Legal
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02

02

40Kg.

01

Partes do Produto:

QDE.

01 - Base de madeira

02

01
02

COMPONENTES :

02

(4x)

(2x)

B

A
B
A

02

A

02
01

A
02

02

Anexo COMPONENTES E MANUAL DO APOIO (0630013)

01
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2019.
Senhor Chefe da SEPAT,
Segue em anexo proposta da 5ª classificada no Pregão Eletrônico n.º 62/2019 aquisição de apoio para pés, evento Sei nº 0630009 e documentos seguintes. Razão
pela qual, solicitamos a análise da conformidade técnica pela Unidade de V.Sª.
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em andamento.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/12/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630023 e o código CRC 499E535B.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0630023
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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 dezembro de 2019.

Prezado pregoeiro, essa marca/modelo modelo já
fora ofertado anteriormente.
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/12/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630041 e o código CRC E8649929.
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Despacho SEPAT 0630041

0630041v1
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]V\/XJYTiSYJ\/UJ/NZ]iNZSopVQ/¤n¥W`W_nqnx/¤/|`¤g/qKVNV/J\/c¤¥O/dTKVXeS/Sef/awzYO/nZ]iNZSopV
©~yªO/`JYTiS\JZeSUV/_`abQ/|Wx/x|`gq¤/|WR/|`¤g/awzY/cqgW`nqR/¤W/«qRn¤q¤W/WdeXTeTXS
eThTiSX/J\/SoV/]SXhVZV/J/SKVNV/J\/\SUJNXS/c¤¥/gn|/WXYVZV\NS/n_Rn_q§/~yª/S/¬~yª
q`gnRq§`gq§//RqR/¤W/n_xgqRq§/jpVQ/gqcq_®/¤q/Wc¯qRq¦Wc/k]\l/V\KQ/mby
RSXYQ/may/qieQ/a w/¦q`q_gnq/w/SZVd/°`nqx/`W¦Rq¦W_x/¤W/n_Rn_q§/`WqRn±q¤qx/|WR/x°`n
c//|£Q

Pyy

`/a~yyyyy`/P{Qyyyyyyya aa~ya
ayyww

/cRgnnx/
/cRgnnx/
///q|n/c¤¥/
/// ¡/ ¢/Pyy/_n¤q¤Wx/¤W/q|n/|q`q/|£x/aQ/gS\SZjV/US/KiSeS^VX\S
aQaQ/iSXYTXS/|iSeS^VX\S/J\/c¤¥/JZeXJ/Pwy/J/wyy/\\/aQ~Q/KXV^TZUNUSUJ/JZeXJ/~wy/J/P~y/\\/~Q/WdeXTeTXS/UJ
dTKVXeJ/US/KiSeS^VX\S/]VZdeXTvUS/J\/SoV/UJ/SieS/UTXShNiNUSUJ/]V\/KNZeTXS/JKLMNO/PQ/RSTUV/WXYVZ[\N]V/J\
]VZ^VX\NUSUJ/]V\/S/_`ab/UV/cNZNdefXNV/UV/gXShSijV/k_VX\S/`JYTiS\JZeSUVXS/UJ/WXYVZV\NSlO/mQ/nZ]iNZSopV
qrTdestJi/]V\/KJiV/\JZVd/eXud/ZvtJNd/UJ/XJYTiSYJ\/US/KiSeS^VX\SO/wQ/xTKVXeSX/KJiV/\JZVd/ay/zYO/{Q
|iSeS^VX\S/KSXS/SKVNV/UVd/Kfd/N\KJX\JstJi/XJtJdeNUS/]V\/\SeJXNSi/J\hVXXS]jSUV/SZeNUJXXSKSZeJQ/qd/hSdJd
}TJ/^N]S\/J\/]VZeSeV/]V\/V/]jpV/eS\hf\/XJtJdeNUSd/]V\/\SeJXNSi/SZeNUJXXSKSZeJ/J/SZeNXNd]VdQ

xN\

Pyy

`/Pyyyyyy`/yQyyyyyyy~aaa~ya
aaPya

/cRgnnxq/
/cRgnnxq/
///cRgnnxq/q|n|`/
/// ¡/ ¢/qKVNV/WXYVZ[\N]V/KSXS/Vd/|fd/qKVNV/WXYVZ[\N]V/KSXS/Vd/|fdQ
|VddTN/hSdJ/J\/q¯x/JdeXTeTXS/J\/SoV/]SXhVZV/´NZ]SUV/XJYTiSYJ\/UJ/NZ]iNZSopV/J/dSKSeSd/SZeNUJdiŃSZeJQ
|XVKVX]NVZS/\SNVX/]VZ^VXeV/SV/TdTsXNVQ/qeJZUJ/S/_`abQ/ktJZUNUV/UJd\VZeSUVl/SXS]eJXvdeN]Sd/cVUJiV/q|n
c¤¥/VX/|XJeV/xTKVXeS/Sefawy/zYdQ/q]ShS\JZeV/¤JdJZtVitNUV/J\/q¯xQ/WdeXTeTXS/gThTiSX/J\/qoV/SXhVZV
±NZ]SUVQ/¤N\JZdµJd/kqR|lQa QyymbQyymyQwy/]\/¤N\JZdµJd/|XVUTeV/W\hSiSUV/kqR|l~yymaymby/]\
|JdV/KXVUTeV/J\hSiSUV~Qa~/³Y/VXJd/|XJeV/xTKVXeJ/UJ/UJd]SZdV/KSXS/Kfd/}TJ/KXVKVX]NVZS/\SNVX/]VZ^VXeVQ
gXShSijJ/]V\/]VZ^VXeV¶/|VddTN/JXeN^N]SUV/¥TZUS]JZeXV/UJ/]VZ^VX\NUSUJ/]V\/S/_VX\S/_`/abQ//WiShVXSUV/]V\
c¤¥//nZ]iNZSopV/SrTdestJi//¥s]Ni/NZdeSiSopV//qeJZUJ/·/_`cq/`W¦RqcW_gq¤`q/ab//_`/ab//TdV
]VZdeSZeJ/UJ/SKVNV/KSXS/Kfd/Sif\/UJ/KXVKVX]NVZSX/JMeXJ\V/]VZ^VXeV/JtNeS/S/]V\KXJddpV/USd/SXefXNSd/J/tJNSd
dVh/V/^u\TX/\JijVXSZUV/S/]NX]TiSopV/dSZYTvZJSQ
¸/khd/iSZ]Jd/]V\/¹/ZS/^XJZeJ/^VXS\/JM]iTvUVd/KJiV/KXJYVJNXVl

//¸
º»¼½º¼
`/Pyyyyyy
yPQ{wwQ{~ yyya{
`/a~yyyyy
amQyayQ~ayyyaPa
`/aaa~yy
~mQmwQmwbyyya{w
`/aaa~yy
awQ~PPQmyyya~
`/aaa~yy
abQabbQm{byyyaym
`/aaa~yyy
y~Q{m~Qm ~yyyamm
`/aaayyyy
PyQ~PQ{{ yyyayb
`/aayyyyy
~mQmwQmwbyyya{w
`/ay yyyy
PyQ~PQ{{ yyyayb
`/ay yy
~mQmwQmwbyyya{w
`/ay{yyyy
PyQ~PQ{{ yyyayb
`/ayw yy
~mQmwQmwbyyya{w
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KL/MNOPQNNN
KL/MNOPUQNN
KL/MN[PNNNN
KL/MNTPNNNN
KL/MNMPQQNN
KL/MMMPMQNN
KL/QQPNNNN
KL/QUPQQNN
KL/QUPQUNN
KL/QUPVNNN
KL/QUP[QNN
KL/QUP[UNN
KL/QUP[VNN
KL/QUP[[NN
KL/QUP[ONN
KL/QUP[RNN
KL/QUP[TNN
KL/QUP[MNN
KL/QUP[NNN
KL/QUPOQNN
KL/QUPOUNN
KL/QUPOYNN
KL/QUPOVNN
KL/QUPO[NN
KL/MNOPUNNN
KL/QUPNNNN
KL/QUPOONN

56789*+,-./0/6/+1.-/2-/56789*+/26/364-9,6
RNSTURSVVQWNNNMXNY
TMWMMWTNMQ/MOZOTZRVZQVY
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZOTZONZR[Y
MYSMYYSOVYWNNNMXNO
TMWMMWTNMQ/MOZORZNVZUMN
MYSMYYSOVYWNNNMXNO
TMWMMWTNMQ/MOZORZRRZM[Y
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZORZRVZTVY
M[STRRSQUOWNNNMXTU
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZNOZN[R
MYSMYYSOVYWNNNMXNO
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZNVZ[YN
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZNQZVMY
NRSV[[SVTQWNNNMXVU
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZMTZQRN
NTSVOTSOQTWNNNMXOO
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZTNZMMY
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZTQZVRR
NRSV[[SVTQWNNNMXVU
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZRRZNMN
NTSVOTSOQTWNNNMXOO
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZOMZOVR
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZO[ZOQZVQY
NRSV[[SVTQWNNNMXVU
TMWMMWTNMQ/MOZO[Z[VZYQN
NTSVOTSOQTWNNNMXOO
TMWMMWTNMQ/MOZOVZNRZYYY
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZOVZMOZQVY
NRSV[[SVTQWNNNMXVU
TMWMMWTNMQ/MOZOVZMUZNQN
NTSVOTSOQTWNNNMXOO
TMWMMWTNMQ/MOZOVZTYZONR
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZOVZR[ZNRN
NRSV[[SVTQWNNNMXVU
TMWMMWTNMQ/MOZOVZRUZRMN
NTSVOTSOQTWNNNMXOO
TMWMMWTNMQ/MOZOVZOQZTNN
TOSUO[SO[YWNNNMXV[
TMWMMWTNMQ/MOZOVZ[[ZROR
NRSV[[SVTQWNNNMXVU
TMWMMWTNMQ/MOZOVZ[UZVMN
M[STRRSQUOWNNNMXTU
TMWMMWTNMQ/MOZOYZNOZUOR
MYSMYYSOVYWNNNMXNO
TMWMMWTNMQ/MOZOYZMNZNRN
NTSVOTSOQTWNNNMXOO
TMWMMWTNMQ/MOZOYZMTZNRN
\]^/_`abc_d/efgh_b/i_/i_b_djfc_/klmlnn/jfof/^/ac_d

lp_gc^b/i^/qc_d
lp_gc^
rfcf
stb_opfuv_b
TMW
MMW
TNMQ
wxyz{|
MOZROZTY }{y~/xyz{|S
}~/y TMWMMWTNMQ {/~y{yS/{W|z/~Z/TMWMMWTNMQ/MOZO[ZMTS
yzz~y{| MOZR[ZMT
MMWTNMQ
yzz| TMW
MOZOYZMR }{y~/yyzz|
wxyz{z/|
z|/y TMWMMWTNMQ |||/z/y|/y/y|/|/|zyy|z// K}w/}K}}Kw// K}
|||/X M[ZMUZT[ wP/WZ/MYSMYYSOVYWNNNMXNOS
wy|
yzz~y{|
|/z|/y TMWMMWTNMQ yzz|/|/z|/y/|||/y/wy|/y|/|zyy|z// K}w/}K}}Kw/
|||/X MVZTRZNY  K}/wP/WZ/MYSMYYSOVYWNNNMXNOS
wy|
wxyz{z/|
z|/y TTWMMWTNMQ |||/z/y|/y/y|/|/|zyy|z// K}w/}K}}Kw// K}
|||/X MNZ[QZTO wP/WZ/MYSMYYSOVYWNNNMXNOS
wy|
Ky//z||{S/|zyy|zZ// K}w/}K}}Kw// K}/wP
TVW
MMW
TNMQ
WZ/MYSMYYSOVYWNNNMXNOP/y|/~y|z/y/y/KL/QUPNNNNS/|{|Z/z||{/zy
Ky
MYZMUZ[[ y/y/zy{{y/|// y/{¡P/|~|/{~x¡~//y~zy/y|/y
zyy{z/|/|~y{|/|~z|x{¢z|P/|{|/y|/zy£|yz|/{z¡/|/{S
yzz~y{|
|/z|/y TVWMMWTNMQ yzz|/y|/{y~/|/z|/y/|||/y/wy|/|/|zyy|z// K}w
|||/X MYZMUZ[[ }K}}Kw// K}/wP/WZ/MYSMYYSOVYWNNNMXNOS
wy|
Ky//z||{S/|zyy|zZ/}¤wK/ K}w// K}/}K }P/WZ
TVWMMWTNMQ NTSVOTSOQTWNNNMXOOP/y|/~y|z/y/y/KL/QUPOONNS/|{|Z/y|/y/zy|yz/|
Ky
MYZOTZON y{|~y{|/|/zy£|yz|P/|xzy//y£||/y/|zyS/z||{/|~y{P/yy z|/
zyy{|/y/|{z|/|~y{|/y/y/yzz//y{|S
wxyz{z/|
z|/y TVWMMWTNMQ |||/z/y|/y/y|/|/|zyy|z//¥/¦/}Kw}w/wP/WZ
|||/X MYZ[OZTV NRSV[[SVTQWNNNMXVUS
wy|
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KLMNOOPQNLRS ^_`aa`^bac KLMNOOPTS/S/UOPVS/TN/WSLXSMPYZS/TN/\LN]S/UNgS/hSOLNMNTSO/i/j/k/lmnopq\rlW\/srt\u
TS/UOPVS/TN bde^^eff Wmvw`Wvne/bfxyzzxy^c`bbba[ydx
WSLXSMPYZS/[
\LN]S
M{|P/TP/UOSUS|RPx/nSOLNMNTSOe/i/j/k/lmnopq\rlW\/srt\u/Wmvw`Wvne/bfxyzzxy^c`bbba[ydu
^_`aa`^bac pN
pNM{|P
UN
g
QNg}SO/gPLMN/TN/p~/cduzbbx/qSRXSe/vOSUS|RP/ONM{|PTP/UNgP/{LTPTN/ON{|RPLRN/{PLTS
azefcead TP/S/
PLg|N/RMLMPx
\NOR{OP/TS
UOPVS/TN ^_`aa`^bac WSLXSMPTS/UPOP/NLXS/TN/PLN]S/S/hSOLNMNTSO/lr\W\/KlpKslu/Wmvw`Wvne/^xdzxz_`bbba[yzx
WSLXSMPYZS/[ azezaea^
\LN]S
KLMNOOPQNLRS
TS/UOPVS/TN ^_`aa`^bac KLMNOOPTS/S/UOPVS/TN/WSLXSMPYZS/TN/\LN]S/UNgS/hSOLNMNTSO/lr\W\/KlpKslu/Wmvw`Wvne
WSLXSMPYZS/[ ayezcefy ^xdzxz_`bbba[yzx
\LN]S
\NOR{OP/TS
UOPVS/TN ^d`aa`^bac WSLXSMPTS/UPOP/NLXS/TN/PLN]S/S/hSOLNMNTSO/lr\W\/KlpKslu/Wmvw`Wvne/^xdzxz_`bbba[yzx
WSLXSMPYZS/[ aebye^f
\LN]S
KLMNOOPQNLRS
TS/UOPVS/TN ^d`aa`^bac KLMNOOPTS/S/UOPVS/TN/WSLXSMPYZS/TN/\LN]S/UNgS/hSOLNMNTSO/lr\W\/KlpKslu/Wmvw`Wvne
WSLXSMPYZS/[ ayebcebz ^xdzxz_`bbba[yzx
\LN]S
M{|P/TP/UOSUS|RPx/nSOLNMNTSOe/lr\W\/KlpKslu/Wmvw`Wvne/^xdzxz_`bbba[yzu/UNgS/QNg}SO
^d`aa`^bac gpN
N/TN/p~/cduybbx/qSRXSe/vOSUS|RP/ONM{|PTP/UNgP/{LTPTN/ON{|RPLRN/{PLTS/TP/PLg|N
pNM{|P
a_efzeff RPLM
MLMPx
\NOR{OP/TS
UOPVS/TN b^`a^`^bac WSLXSMPTS/UPOP/NLXS/TN/PLN]S/S/hSOLNMNTSO/\s Ki/K/WoptKlpo/srt\u/Wmvw`Wvne
WSLXSMPYZS/[ aeb_e^ azx^ffxcd`bbba[^dx
\LN]S
KLMNOOPQNLRS
TS/UOPVS/TN b^`a^`^bac KLMNOOPTS/S/UOPVS/TN/WSLXSMPYZS/TN/\LN]S/UNgS/hSOLNMNTSO/\s Ki/K/WoptKlpo/srt\u
WSLXSMPYZS/[ aefde^a Wmvw`Wvne/azx^ffxcd`bbba[^dx
\LN]S
\NOR{OP/TS
UOPVS/TN b^`a^`^bac WSLXSMPTS/UPOP/NLXS/TN/PLN]S/S/hSOLNMNTSO/\s Ki/K/WoptKlpo/srt\u/Wmvw`Wvne
WSLXSMPYZS/[ azeffe^d azx^ffxcd`bbba[^dx
\LN]S
KLMNOOPQNLRS
TS/UOPVS/TN b^`a^`^bac KLMNOOPTS/S/UOPVS/TN/WSLXSMPYZS/TN/\LN]S/UNgS/hSOLNMNTSO/\s Ki/K/WoptKlpo/srt\u
WSLXSMPYZS/[ azefzefb Wmvw`Wvne/azx^ffxcd`bbba[^dx
\LN]S
M{|P/TP/UOSUS|RPx/nSOLNMNTSOe/\s Ki/K/WoptKlpo/srt\u/Wmvw`Wvne/azx^ffxcd`bbba[^du
b^`a^`^bac pN
pNM{|P
UN
g
QNg}SO/gPLMN/TN/p~/abudbbbx/qSRXSe/vOSUS|RP/ONM{|PTP/UNgP/{LTPTN/ON{|RPLRN/{PLTS
ayefeb_ TP/S/
PLg|N/RMLMPx
pNM{|P/TP/UOSUS|RPx/nSOLNMNTSOe/tw\sq\/l o/tK/npKlr\i/KlpKslu/Wmvw`Wvne/fbx^dfxyyc`bbba[
b^`a^`^bac b_u/UNgS/QNg}SO/gPLMN/TN/p~/abucbbbx/qSRXSe/tN]S{/TN/ON|USLTNO/S/{N|RSLPQNLRS/TS
pNM{|P
a_eb_eb vONSNOSu/|SON/P/LNSMPYZS/TN/XPgSON|x/vOSUS|RP/LMSQUgNRPu/LNMN||OS/P/PUON|NLRPYZS/TN
S{ROS|/TSM{QNLRS|/MPUPVN|/TN/PhNOO/P/PMNRPYZSx
pNM{|P/TP/UOSUS|RPx/nSOLNMNTSOe/mKrslnK/WoqKpWlo/K/iKp lWoi/tK/lmnopq\rlW\/srt\u
b^`a^`^bac Wmvw`Wvne/axbabx^ad`bbba[fau/UNgS/QNg}SO/gPLMN/TN/p~/a^bubbbbx/qSRXSe/tN]S{/TN
pNM{|P
a_e^_e ON|USLTNO/S/{N|RSLPQNLRS/TS/vONSNOSu/|SON/P/LNSMPYZS/TN/XPgSON|x/vOSUS|RP/LMSQUgNRPu
LNMN||OS/P/PUON|NLRPYZS/TN/S{ROS|/TSM{QNLRS|/MPUPVN|/TN/PhNOO/P/PMNRPYZSx
lRNQ
a^`^bac lRNQ/MPLMNgPTS/LS/{gPQNLRSx/qSRXSe/mo/o K/\vpKiKmr\o/tK/vpovoir\i/\vr\i/
MPLMNgPTS/LS b^`
a_e
fzez \WKlr\ox
{gPQNLRS
///////

/

// ¡

¢
^a`aa`^bac
aefaeb
^a`aa`^bac
aefaeaz

¡
vONSNOS
iO|£P|¤x/sMRPLRN|/SP/RPOTNu/TNMgPOS/PNORS/S/UON|NLRN/UONZS/NgNRO¥LMSu
LMPgQNLRN/XNOhMPONQS|/P/MSLhSOQTPTN/TP|/UOSUS|RP|/PUON|NLRPTP|u/NQ/|N{TP
|NO/PNORP/P/hP|N/TN/gPLMN|x
vONSNOS
\rKmoe/o/MONTNLMPQNLRS/{LRS/PS/UOSXNTSO/TS/||RNQP/QUgMP/LP
ON|USL|PgTPTN/gNPg/TS/gMRPLRN/N/P/UON|{LYZS/TN/|{P/MPUPMTPTN/RMLMP/UPOP
ONPgVPYZS/TP|/ROPL|PY¦N|/LNONLRN|/PS/UONZS/LP/hSOQP/NgNRO¥LMP/£\rx/f§/¨/y§
tNMONRS/L§/zxzb`bzx
vONSNOS
^a`aa`^bac \rKmoe/lLM{QO/PS/gMRPLRN/PMSQUPL}PO/P|/SUNOPY¦N|/LS/||RNQP/NgNRO¥LMS
aefaead T{OPLRN/S/UOSMN||S/gMRPR©OSu/ON|USL|PgVPLTS[|N/UNgS/¥L{|/TNMSOONLRN/TP/UNOTP/TN
56678922:::;<=Ata
>7?@PREGÃO
8AB6;C=D;E?28ELETRÔNICO
BCF?=2GAHBIC=D;@87N.º 62/2019 (0630215)
J231
SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 387

0123121034

56789*+,-./0/6/+1.-/2-/56789*+/26/364-9,6
KLMNOPQR/SPTKUL/ST/PKQVRLWXYKOPT/SL/Z[TPRZ[LW/\LKRTMLKR/L\PUPSTR/]L^Q/RPRUL\T/Q[
SL/R[T/SLROQKL_`Q/aTWUb/cdef/PKOPRQ/ghf/SQ/iLOWLUQ/jbkjlmnlljob
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq tuvwxyzr/t/SLO^TWT{`Q/|T^RT/WL^TUPXT/TQ/O[\]WP\LKUQ/SQR/WLZ[PRPUQR/SL/}TVP^PUT{`Q/L
ckrdcrns
p~zpzutf/R[LPUTW/Q/^POPUTKUL/R/RTK{LR/]WLXPRUTR/KQ/vSPUT^/L\/WL|LWKOPTb/ahv~
t ~iyz/jkmnlcj/u ob
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq
tuvwxyz//iv zwvyz/gUL\/[TKSQ/T/SLROQKL_`Q/SQ/]WLMQLPWQ/]LWRPRUPW/]QW
ckrdcrdn
UL\]Q/R[]LWPQW/T/cl/aSLo/\PK[UQRf/T/RLRR`Q/SQ/]WLM`Q/L^LUWKPOQ/RLW/R[R]LKRT/L
ULW/WLPKOPQ/RQ\LKUL/T]NR/OQ\[KPOT{`Q/TQR/^POPUTKULR/]TWUPOP]TKULRf/KQ/LKSLWL{Q
[UP^PTSQ/]TWT/SPX[^MT{`Q/SLRUT/^POPUT{`Qb
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq
tuvwxyzr/WbaTo/^POPUTKULf/hb//WLR]QKRXL^/]QW/UQSTR/TR/UWTKRT{LR/Z[L/|QWL\
ckrdcrks L|LU[TSTR/L\/RL[/KQ\L/KQ/RPRUL\T/L^LUWKPOQf/TRR[\PKSQ/OQ\Q/|PW\LR/L/XLWSTSLPWTR
R[TR/]WQ]QRUTRf/TRRP\/OQ\Q/QR/^TKOLR/PKRLWPSQR/S[WTKUL/T/RLRR`Q/]V^POTb/agKOPRQ/gggf
SQ/tWUb/cdef/SQ/iLOWLUQ/Ke/jbkjlmljob
PRUL\T
ncmccmnlcq
zaRo/gUL\aKRo/c/LRUa`Qo/L\/P\PKKOPT/TU/ckrkj/SL/ncmccmnlcqf/T]NR/PRRQ
ckrdjrcj
LKUWTWa`Qo/KQ/LKOLWWT\LKUQ/T^LTUNWPQb
PRUL\T
ncmccmnlcq
WRb/QWKLOLSQWLRf/UQSQR/QR/PULKR/LRU`Q/LKOLWWTSQRb/LW/PKPOPTST/T/|TRL/SL
ckrkrcs
[^MT\LKUQ/STR/]WQ]QRUTRb/TXQW/TOQ\]TK}TW/TUWTXR/ST/OQKR[^UT/tOQ\]TK}TW
[^MT\LKUQm}TVP^PUT{`QmTS\PRRPVP^PSTSL
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//WaTo/POPUTKULf/VQT/UTWSLb
ckrjqrj
hb/|QP/T/]WP\LPWT/O^TRRP|POTST/KQ/]WLRLKUL/OLWUT\Lb/pQW/|QW{T/ST/LMPR^T{`Q/SQ
pWLM`Q/v^LUWKPOQ/L/vSPUT^/SLXL\QR/Z[LRUPQKTW/RQVWL/T/]QRRPVP^PSTSL/SL/KLMQOPT{`Q/SL
XT^QWLRb/iLRUT/|QW\Tf//Q/RL[/\L^}QW/]WL{Q/tOLPUT/T/OQKUWT]WQ]QRUT/SL/~/lfll
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//WaTo/POPUTKULf/VQT/UTWSLb
cjrlnrkj
hb/|QP/T/]WP\LPWT/O^TRRP|POTST/KQ/]WLRLKUL/OLWUT\Lb/pQW/|QW{T/ST/LMPR^T{`Q/SQ
pWLM`Q/v^LUWKPOQ/L/vSPUT^/SLXL\QR/Z[LRUPQKTW/RQVWL/T/]QRRPVP^PSTSL/SL/KLMQOPT{`Q/SL
XT^QWLRb/iLRUT/|QW\Tf//Q/RL[/\L^}QW/]WL{Q/tOLPUT/T/OQKUWT]WQ]QRUT/SL/~/lfll
cbcbksmlllc ncmccmnlcq zt/ut~iv/vutz/twtgtwiz/pt~t/hv~/v/uvz/zz/vwu~vt~/wvv
lk
cjrljrlc
htz~/iv/lfll
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq
pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//tMWTSL{Qb
cjrcnrks
cbcbksmlllc ncmccmnlcq z/htz~/iv/~vv~vw gt//iv/cccfn//vutz/z/z/htz~/v/tpv~utiz
lk
cjrcdrnq
zg/vgut/zutxv/iv/v~ tiz/v/z/htz~/vugtiz/v~gt/iv/cccfn/f
gvz//pvvwz/twtgv/v/pzivz/ vt~/t/qlfll/vv/htz~/ut/z
pt~t/z/~yz
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//WaTo/POPUTKULf/TMWTSL{Qb
cjrcsrkq
TXQW/LKXPTW/R[T/]WQ]QRUT/SLXPST\LKUL/T[RUTST/TQ/XT^QW/KLMQOPTSQ/a~/qlfllof
OQKULKSQ/T/SLROWP{`Q/OQ\]^LUT/SQ/PUL\f/SL/TOQWSQ/OQ\/Q/tKL_Q/gt/SQ/vSPUT^b
tOWLSPUQ/Z[L/lc/a[\To/}QWT//R[|POPLKUL/]TWT/Q/LKXPQb/QKOQWST/TRQ/OQKUWWPQf/|TXQW
PK|QW\TWb
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//gWL\QR/OQKXQOTW/TKL_Qb
cjrcrc
PRUL\T
ncmccmnlcq LK}QW/|QWKLOLSQW/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uitf/wpm pr
cjrcrnj
cbcbksmlllclkf/RQ^POPUQ/Q/LKXPQ/SQ/TKL_Q/WL|LWLKUL/TQ/UL\/cb
cbcbksmlllc ncmccmnlcq
vutz/z/igg itiv/wt/gwuv~wvu/v/tgwit/uv~vg/v/v t~wgt~/t
lk
cjrcqrk
iz vwutxyz/pziv~gt/vuvwiv~/pt~t/tg/n/ z~t
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//vRUT\QR/TM[TWSTKSQ/T
cjrncrj
]WQ]QRUTf/OQK|QW\L/Q/]WTQ/R[ROPUTSQ/]QW/hbb
PRUL\T
ncmccmnlcq LK}QW/pWLMQLPWQf/Q/|QWKLOLSQW/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uitf
csrndrl
wpm pr/cbcbksmlllclkf/LKXPQ[/Q/TKL_Q/]TWT/Q/UL\/cb
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq WRaTRo/POPUTKULRf/PWL\QR/R[R]LKSLW/T/RLRR`Q/L^LUWKPOT/]QW/T^M[KR/PKRUTKULR/]TWT
crlcrc
Z[L/T/[KPSTSL/WLZ[PRPUTKUL/]WQOLST//TK^PRL/ST/]WQ]QRUT/T]WLRLKUTSTb
pWLMQLPWQ
ncmccmnlcq
WRaTRo/POPUTKULRf/PK|QW\Q/Z[L/T/[KPSTSL/WLZ[PRPUTKUL/TPKST/K`Q/L|LU[Q[/T
crklrlq OQK|QW\PSTSL/ST/]WQ]QRUT/T]WLRLKUTSTb/~T`Q/]L^T/Z[T^f/PWL\QR/R[R]LKSLW/T/RLRR`Q
L^LUWKPOT/]TWT/T\TK}`f/SPT/nnmccmnlcqf/R/clrll/}QWTR/ST/\TK}`b/zVWPMTSQ/]L^T
]TWUPOP]T{`Q/SL/UQSQRb
pWLMQLPWQ
nnmccmnlcq
WRaTRo/POPUTKULRf/VQ\/SPTb/SLO^TWQ/WLTVLWUQ/Q/]WLRLKUL/pWLM`Q/v^LUWKPOQb
clrlkrjn
pWLMQLPWQ
nnmccmnlcq pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//WaTo/POPUTKULf/VQ\/SPTb
clrlsrcs uWTKROWLXQ/Q/PKULPWQ/ULQW/ST/OQK|QW\PSTSL/UOKPOT/L|LU[TST/]L^T/[KPSTSL/WLZ[PRPUTKULr
pWLTSQ/]WLMQLPWQf/KQRRQ/uLW\Q/SL/~L|LWKOPT/L_PML/]^TUT|QW\T/OQ\/TR/\LSPSTR/SL
^TWM[WT/LKUWL/djl/L/jll/\\/ST/]WQ|[KSPSTSL/OQ\]WLLKSPST/LKUWL/njl/L/dnl/\\b/bbb
pWLMQLPWQ
nnmccmnlcq pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//bbbwT/]WQ]QRUT/SQ/^POPUTKUL
clrlsrkq K`Q/PK|QW\T/Z[T^/RLWPT/Q/\QSL^Q/Q|LWUTSQ/\TR/QVRLWXTKSQ/Q/OTU^QMQ/alsnjnsqo/Z[L
UWR/T/SLROWP{`Q/i/f/XLWP|POT\QR/UWR/PULKR/L\/SLROQK|QW\PSTSLr/cb/hP\QR/S[TR
\LSPSTR/SPRUPKUTRr/akl/\\//kcl/\\//cqj/\\o/L/akl/\\//dcl/\\//kl/\\o
]TWT/T/L\VT^TML\b/gRRQ/K`Q/KQR/]LW\PUL/TRRLM[WTW/Z[L/T/]^TUT|QW\T/ULK}T/TR
\LSPSTR/WLZ[LWPSTRbbb
pWLMQLPWQ
nnmccmnlcq
pTWT/ /zv~ gt/igu~ggiz~t/v/v~hg z/uit//bbbnb/w`Q/][SL\QR
clrlrl UT\V\/OQK|PW\TW/Z[L/T]WLRLKUT/gKO^PKT{`Q/t[RUXL^/OQ\/]L^Q/\LKQR/UWR/KXLPR/SL
WLM[^TML\/ST/]^TUT|QW\Tb/wQR/]TWLOL/ULW/T]LKTR/[\T/WLM[^TML\/SLR^PTKULb/db
z[UWQ/PUL\/Z[L/K`Q/][SL\QR/OQK|PW\TW/|QP/Z[L/T/]^TUT|QW\T/RLWPT/WLXLRUPST/OQ\
\TULWPT^/L\VQWWTO}TSQ/TKUPSLWWT]TKULb/bbb
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QQRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/hhh/`iiPj/klO/mOnMjOi
STVTWVQS
XoMPpXL/X/mLOmOipX/MkqPXnX/X/jMkOi/rsM/O/tPoPpXkpM/oOkuPLjM/rsM/Xi/PkuOLjXvwMi
XoPjX/MiplO/MrsPqOoXnXihx
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/cLzX{/aPoPpXkpM|/XNsXLnO/O
STVTWVyS
mLOkskoPXjMkpO/nM/fhc}
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/`d][V/_kosjPL/XO
STVS~V
tPoPpXkpM/XoOjmXkXL/Xi/OmMLXvwMi/kO/iPipMjX/MtMpLkPoO/nsLXkpM/O/mLOoMiiO
tPoPpXpLPO|/LMimOkiXPtPXknOgiM/mMtO/ksi/nMoOLLMkpM/nX/mMLnX/nM/kMNoPOi/nPXkpM/nX
PkOiMLqkoPX/nM/rsXPirsML/jMkiXNMki/MjPpPnXi/mMtO/iPipMjX/Os/nM/isX/nMioOkMlO
zXLph/S~|/PkoPiO/_f|/nO/bMoLMpO/yhyTRQTTy{h
SWhSWWhWRTTTSg QQRSSRQTSU Oj/nPX/|/MkpLMP/Mj/oOkpXpO/oOj/O/uXLPoXkpM/M/O/jMijO/PkuOLjOs/rsM/mOiisP/Xi/~
T
STVSWVTT
PkotPkXvwMi|/mOLMj/klO/qMj/MioLPpO/nMpXtXnXjMkpM/kO/oXpXtONO|/Mj/LMtXvlO/Xi
jMnPnXi/ilO/Mj/oOkuOLjPnXnM/oOj/Xi/kOLjXih/lO/oOkMoMjOi/kMj/sj/uXLPoXkpM
oOj/MiiXi/jMnPnXih
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/cLzX{/aPoPpXkpM|/XNsXLnO/O
STVSWVTS
mLOkskoPXjMkpO/nM/fhc}
SWhSWWhWRTTTSg QQRSSRQTSU
b]cZ[][/`K[_[/K`^`/[c/Kc/Z[\/]cc`/\]b_b`h
T
STVQUVQ
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU
KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/cLzX{/aPoPpXkpM|/Mj
STVyTVSy LMtXvlO/XO/mLPjMPLO/MiotXLMoPjMkpO|/uXLPoXkpM/XuPLjX/rsM/mOiisP/Xi/pLi/PkotPkXvwMi|
mOLj/klO/qMj/MioLPpO/nMpXtXnXjMkpM/kO/oXptONO|/MipM/mOkpO/oOkqOoXLMjOi/XkMO
mXLX/rsM/fhc}/mOiiX/oOjmLOqXL/oOj/XtNsj/nOosjMkpO/O/PkuOLjXnO|/mOnMknO|
PkotsiPqM|/skpXL/MgjXPt/nO/uXLPoXkpM/LXpPuPoXknO/O/XtMNXnOh
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU
KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/sXkpO/XO
STVy~VS
nMioOkMoPjMkpO/nXi/jMnPnXi|/O/jOjMkpO/nM/rsMipPOkXL/uOP/ismMLXnO|/Os/iMX|
mMnPnOi/nM/MiotXLMoPjMkpO/Os/PjmsNkXvlO/XO/MnPpXth/[/oLPpLPO/nM/stNXjMkpO/
OMpPqO|/M/qPkostX/pOnOi/Oi/XpOi/XO/mLMNOMPLOh/cM/fhc}/klO/mOiisP/O/OMpO/kXi
nPjMkiwMi|/pXjXkO|/tXLNsLX|/klO//mOiiqMt/X/XoMPpXvlOh/ZXiO/oOjmLOqM/rsM/O
mLOnspO/OuMLpXnO/mOL/fhc}/XpMknX
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/XOi/LMrsPiPpOi/nO/]nPpXt|
STVy~V~S
uXqOL/MkoXjPkXLh
SWhSWWhWRTTTSg QQRSSRQTSU
[/_^]_/c[a_Z_d`^/b[/`Y^_Z`d]/`/_[^\`[/b`c/~/^]ea`]ch/]/]\
T
STVyVy
^]a`[/`c/\]b_b`c/b[/K^[bed[/[/]Z[d^]_/]\/e\/`Y^_Z`d]/e]
d]`/]cc`c/\]b_b`c/Z[\/`c/[^\`ch
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU
KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/`NLXnMvOh/_LMjOi
STVyUVTQ isimMknML/X/iMiilO/MtMpLkPoX/M/LMpOLkXLMjOi|/kX/iMNsknXguMPLX|/nPX/QyRSSRQTSU|/i
S/OLXih
cPipMjX
QQRSSRQTSU cMkOL/uOLkMoMnOL/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`|/ZKRZKV
STVyUVQ
SWhSWWhWRTTTSgT|/iOtPoPpO/O/MkqPO/nO/XkMO/LMuMLMkpM/XO/pMj/Sh
KLMNOMPLO
QQRSSRQTSU cLizXi{/aPoPpXkpMi|/Oj/nPXh/[/oXp/uPoXL/XMLpO/mXLX/rsM/X/MjmLMiX/MuMpsM//skpXnX
SSVTTV~S
nOi/nOosjMkpOi/oOjmLOXpLPOih/[LPNXnO/mMtX/mXLpPoPmXvlO/nM/pOnOih
KLMNOMPLO
QyRSSRQTSU
cLizXi{/aPoPpXkpMi|/OX/pXLnMh/^MoMMjOi/sj/XtMLpX/nX/MLkoPX/[mMLXoPOkXt/nO
SVTVS~
c_`cRZOjmLXikMp|/LMoOjMknXknO/X/isimMkilO/nM/pOnOi/Oi/mLOoMnPjMkpOi
tPoPpXpLPOi|/KLMNlO/]tMpLkPoO|/Mj/LXlO/nX/PkipXPtPnXnM/nO/iPipMjXh/^MpOLkXLMjOi|
XjXkl|/nPX/QRSSRQTSU|/i/SyVTT/OLXih/[LPNXnOh
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU
cLizXi{/aPoPpXkpMi|/OX/pXLnMh/_kuOLjO/rsM/i/SW/OLXi/nM/OM|/LMXLPLMjOi/O
SyVyVy
mLMiMkpM/KLMNlO/]tMpLkPoOh
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU
cLizXi{/aPoPpXkpMi|/OX/pXLnMh/bMotXLO/LMXMLpO/O/mLMiMkpM/KLMNlO/]tMpLkPoOh
SWVTTV~S
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/cLzX{/aPoPpXkpM|/OX/pXLnMh
SWVT~V~W
_kuOLjO/rsM/Xp/X/mLMiMkpM/nXpX/M/OLX|/fhc}/klO/XkMOs/O/iOtPoPpXnO/mOL/MipM
KLMNOMPLO|/oOkuOLjM/X/oOkuOLjPnXnM/pokPoX/nX/skPnXnM/LMrsPiPpXkpM|/pLXkioLPpO/kXi
oOkqMLiXi/XkpMLPOLMih/^XlO/mMtX/rsXt|/oOkoMnO/O/mLXO/nM/ST/znM{/jPkspOi/mXLX/Oi
nMqPnOi/MiotXLMoPjMkpOi/nM/fhc}h
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU
KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/ZXiO/klO/XX/O
SWVTyVTQ mLOkskoPXjMkpO/nM/fhc}/nMkpLO/nO/mLXO/MipPmstXnO|/qXjOi/LMosiXL/X/isX/mLOmOipX|
nM/XoOLnO/oOj/X/Xk tPiM/pokPoX/nX/skPnXnM/nMjXknXkpMh
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/cLzX{/aPoPpXkpM|/MipXjOi
SWVTVQU
XNsXLnXknO/O/mLOkskoPXjMkpO/nM/fhc}
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU KXLX/YYZ/Z[\]^Z_`a/b_cd^_Ye_b[^`/]/c]^f_Z[c/adb`/g/`d][V/_kosjPL/XO
SWVTVU
tPoPpXkpM/XoOjmXkXL/Xi/OmMLXvwMi/kO/iPipMjX/MtMpLkPoO/nsLXkpM/O/mLOoMiiO
tPoPpXpLPO|/LMimOkiXPtPXknOgiM/mMtO/ksi/nMoOLLMkpM/nX/mMLnX/nM/kMNoPOi/nPXkpM/nX
PkOiMLqkoPX/nM/rsXPirsML/jMkiXNMki/MjPpPnXi/mMtO/iPipMjX/Os/nM/isX/nMioOkMlO
zXLph/S~|/PkoPiO/_f|/nO/bMoLMpO/yhyTRQTTy{h
cPipMjX
QRSSRQTSU
]koMLLXnO/mMtO/cPipMjX/O/mLXO/nM/ZOkqOoXvlO/nO/OLkMoMnOL
SWVSVyy
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU KXLX/c_ea`^/Z[\]^Z_`a/]/c]^f_Z[c/]_^]a_/g/cLzX{/aPoPpXkpM|/OX/pXLnMh/fhc}/uOP
SWVSUVS
X/iMNsknX/otXiiPuPoXnX/kO/mLMiMkpM/oMLpXjMh/KOL/uOLvX/nX/aMNPitXvlO/nO/KLMNlO
]tMpLkPoO/M/]nPpXt/nMqMjOi/rsMipPOkXL/iOLM/X/mOiiPPtPnXnM/nM/kMNOoPXvlO/nM
qXtOLMih/bMipX/uOLjX|//O/iMs/jMtOL/mLMvO/`oMPpX/X/oOkpLXmLOmOipX/nM/^/T|TT
KLMNOMPLO
QRSSRQTSU KXLX/c_ea`^/Z[\]^Z_`a/]/c]^f_Z[c/]_^]a_/g/cLzX{/aPoPpXkpM|/OX/pXLnMh/fhc}/uOP
SWVQQVQU
X/iMNsknX/otXiiPuPoXnX/kO/mLMiMkpM/oMLpXjMh/KOL/uOLvX/nX/aMNPitXvlO/nO/KLMNlO
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KLMNOPQRST/M/KURNVL/UMWMXTY/Z[MYNRTQVO/YT\OM/V/]TYYR\RLRUVUM/UM/QM^TSRV_`T/UM
WVLTOMYa/bMYNV/cTOXVd/e/T/YM[/XMLfTO/]OM_Tg/hSMRNV/V/STQNOV]OT]TYNV/UM/ij/kldllg
mOM^TMROT
nopqqpnlqr mVOV/wxyz{|hi/}~Ki}xh|/K/wKix}~w/KxiK|x//hKy~t/xQS[X\RO/VT/LRSRNVQNM
qstnntuv
VSTX]VQfVO/VY/T]MOV_MY/QT/YRYNMXV/MLMNOPQRST/U[OVQNM/T/]OTSMYYT/LRSRNVNORTd
OMY]TQYV\RLRVQUTYM/]MLT/PQ[Y/UMSTOOMQNM/UV/]MOUV/UM/QM^SRTY/URVQNM/UV
RQT\YMOWQSRV/UM/Z[VRYZ[MO/XMQYV^MQY/MXRNRUVY/]MLT/YRYNMXV/T[/UM/Y[V/UMYSTQM`T
VONa/qd/RQSRYT/xd/UT/bMSOMNT/vauvlpnllva
mOM^TMROT
nopqqpnlqr
mVOV/wxyz{|hi/}~Ki}xh|/K/wKix}~w/KxiK|x//wOV/|RSRNVQNMd/MYNVXTY
qstnrtqq
V^[VOUVQUT/T/]OTQ[QSRVXMQNT/UM/awa
mOM^TMROT
nopqqpnlqr mVOV/wxyz{|hi/}~Ki}xh|/K/wKix}~w/KxiK|x//wOV/|RSRNVQNMd/UMNMOXRQT/T/]OVT
qstltvo
UM/ql/UM/XRQ[NTY/]VOV/OMY]TYNVd/UMRVQUT/UM/OMY]TQUMO/VT/Z[MYNRTQVXMQNT/UT
]OM^TMROTd/]TO/YM/NOVNVO/UM/]TQNT/QMSMYY ORT/]VOV/VSMRNV_`T/UM/]OT]TYNVd/WVXTY
]OTSMUMO/V/OMS[YV/QT/YRYNMXVa
mOM^TMROT
nopqqpnlqr
mVOV/wxyz{|hi/}~Ki}xh|/K/wKix}~w/KxiK|x//wOV/|RSRNVQNMd/MYNVXTY
qststqs
V^[VOUVQUT/T/]OTQ[QSRVXMQNT/UM/awa
mOM^TMROT
nopqqpnlqr
mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//wOV/|RSRNVQNMd/\TV/NVOUMa/aw/cTR/V/NMOSMROV
qstutlo SLVYYRcRSVUV/QT/]OMYMQNM/SMONVXMa/mTO/cTO_V/UV/|M^RYLV_`T/UT/mOM^`T/KLMNOPQRST/M/KURNVL
UMWMXTY/Z[MYNRTQVO/YT\OM/V/]TYYR\RLRUVUM/UM/QM^TSRV_`T/UM/WVLTOMYa/bMYNV/cTOXVd/e/T
YM[/XMLfTO/]OM_Tg/hSMRNV/V/STQNOV]OT]TYNV/UM/ij/kldllg
laovvaonrplllq nopqqpnlqr
TV/NVOUMd/[X/XRQ[NT/]VOV/WMORcRSV_`T/]TO/^MQNRLMV
ok
qstuvtqu
mOM^TMROT
nopqqpnlqr
mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//wOV/|RSRNVQNMd/\TV/NVOUMa/aw/cTR/V/NMOSMROV
qstuvtnq SLVYYRcRSVUV/QT/]OMYMQNM/SMONVXMa/mTO/cTO_V/UV/|M^RYLV_`T/UT/mOM^`T/KLMNOPQRST/M/KURNVL
UMWMXTY/Z[MYNRTQVO/YT\OM/V/]TYYR\RLRUVUM/UM/QM^TSRV_`T/UM/WVLTOMYa/bMYNV/cTOXVd/e/T
YM[/XMLfTO/]OM_Tg/hSMRNV/V/STQNOV]OT]TYNV/UM/ij/kldllg
mOM^TMROT
nopqqpnlqr mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//hKy~t/xQS[X\RO/VT/LRSRNVQNM/VSTX]VQfVO/VY
qstuvtu T]MOV_MY/QT/YRYNMXV/MLMNOPQRST/U[OVQNM/T/]OTSMYYT/LRSRNVNORTd/OMY]TQYV\RLRVQUTYM
]MLT/PQ[Y/UMSTOOMQNM/UV/]MOUV/UM/QM^SRTY/URVQNM/UV/RQT\YMOWQSRV/UM/Z[VRYZ[MO
XMQYV^MQY/MXRNRUVY/]MLT/YRYNMXV/T[/UM/Y[V/UMYSTQM`T/VONa/qd/RQSRYT/xd/UT
bMSOMNT/vauvlpnllva
mOM^TMROT
nopqqpnlqr
mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//h^OVUM_Ta
qstustqs
laovvaonrplllq nopqqpnlqr
hSMRNVXTY/OMU[RO/]VOV/T/WVLTO/UM/ij/kldll/wOaV/mOM^TMROTV
ok
qstvltus
mOM^TMROT
nopqqpnlqr mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//wOV/|RSRNVQNMd/V^OVUM_Ta/VWTO/MQWRVO/Y[V/]OT]TYNV
qstvntnl UMWRUVXMQNM/V[YNVUV/VT/WVLTO/QM^TSRVUT/ij/kldlld/STQNMQUT/V/UMYSOR_`T/STX]LMNV
UT/RNMXd/UM/VSTOUT/STX/T/hQMT/xh/UT/KURNVLa/VXTY/STQWTSVO/VQMTa
laovvaonrplllq nopqqpnlqr
[VL/T/]OVT/]VOV/VQMT/LMWVQUT/MX/STQNV/T/fTOORT/STXMOSRVL/wOa/mOM^TMROT/g
ok
qstvtvq
mOM^TMROT
nopqqpnlqr
wOV/|RSRNVQNMd/STX/V/V]OTRXV_`T/UT/NeOXRQT/UT/fTOORT/STXMOSRVLd/ROMXTY
qstvutqk Y[Y]MQUMO/V/YMYY`T/MLMNOPQRSV/M/OMNTOQVOMXTY/VXVQf`d/URV/nspqqpnlqrd/Y/r/fTOVYa
~\OR^VUT/]MLV/]VONRSR]V_`T/UM/NTUTYa
wRYNMXV
nopqqpnlqr
wMQfTO/cTOQMSMUTO/w///xy~ihx}h/|bhd/}ymp}mt/laovvaonrplllqokd
qstvutno
YTLRSRNT/T/MQWRT/UT/VQMT/OMcMOMQNM/VT/NMX/qa
wRYNMXV
nspqqpnlqr
wMQfTO/mOM^TMROTd/T/cTOQMSMUTO/w///xy~ihx}h/|bhd/}ymp}mt
lktnnt
laovvaonrplllqokd/MQWRT[/T/VQMT/]VOV/T/NMX/qa
mOM^TMROT
nspqqpnlqr wOYVY/|RSRNVQNMYd/\TX/URVa/iMNTOQVOMXTY/VT/SfVN/UM/STQWMOYV_`T/MX/l/NORQNV
lrtlvtlq
XRQ[NTYa/~/mOM^`T/KLMNOPQRST/]MOXVQMSMO/MX/V\MONTa
mOM^TMROT
nspqqpnlqr wOYVY/|RSRNVQNMYd/\TX/URVa/bMSLVOT/OMV\MONT/T/]OMYMQNM/mOM^`T/KLMNOPQRSTa/xQcTOXT
qltlotqs
Z[M/fT[WM/cVLfV/QT/VSMYYT//RQNMOQMNd/]TO/RYYT/V/UMXTOV/MX/VSMYYVO/T/SfVNa
mOM^TMROT
nspqqpnlqr wOYVY/|RSRNVQNMYd/\TX/URVa/xOMXTY/Y[Y]MQUMO/V/YMYY`T/MLMNOPQRSV/]VOV/Z[M/V/[QRUVUM
qltuvtvs NeSQRSV/]OTSMUV//VQ LRYM/UV/STQcTOXRUVUM/UV/mOT]TYNV/V]OMYMQNVUVa/iMNTOQVOMXTYd
fTMd/Y/qv/fTOVYa/~\OR^VUT/]MLV/]VONRSR]V_`T/UM/NTUTYa
mOM^TMROT
nspqqpnlqr
wOYVY/|RSRNVQNMYd/\TV/NVOUMa/bMSLVOT/OMV\MONT/T/]OMYMQNM/mOM^`T/KLMNOPQRSTa
qvtlqtn
mOM^TMROT
nspqqpnlqr
mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//wOV/|RSRNVQNMd/NOVQYSOMWT/T/RQNMROT/NMTO/UV
qvtltn
STQcTOXRUVUM/NeSQRSV/McMN[VUV/]MLV/[QRUVUM/OMZ[RYRNVQNMt/aaa/qa//MY]MOVUT/Z[M/T
XVNMORVL/]TYY[V/NOY/QRWMRY/UM/V[YNMYd/T/Z[M/RQTSTOOM/STX/V/XVNMORVL/V]OMYMQNVUT/QV
]OT]TYNVa/na/~[NOT/RNMX/Z[M/Q`T/][UMXTY/STQcROXVO/cTR/Z[M/V/]LVNVcTOXV/YMORV
OMWMYNRUV/STX/XVNMORVL/MX\TOOVSfVUT/VQNRUMOOV]VQNMa/aaa
mOM^TMROT
nspqqpnlqr mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//aaa/hYYRX/Q`T/]TUMXTY/VSMRNVO/V/]OT]TYNV/MQWRVUV/V
qvtltvs
XMQTY/Z[M/T/LRSRNVQNM/STQcROXM/Z[M/VY/RQcTOXV_MY/VSRXV/MYN`T/MZ[RWTSVUVYa
mOM^TMROT
nspqqpnlqr mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//wOV/|RSRNVQNMd/V^[VOUT/T/]OTQ[QSRVXMQNT/UM/aw
qvtlutlq
laovvaonrplllq nspqqpnlqr
TV/NVOUM
ok
qvtlvtvk
laovvaonrplllq nspqqpnlqr
{X/XTXMQNT/]TO/^MQNRLMV
ok
qvtlotlv
mOM^TMROT
nspqqpnlqr
mVOV/w///xy~ihx}h/|bh//h^OVUM_Ta
qvtlstll
laovvaonrplllq nspqqpnlqr wOa/mOM^TMROT/d/~/]OTU[NT/TcMONVUT/V]OMYMQNV/V[YNM/^OVU[VLd/Q`T/cRTd/T[/YMVd/MLM
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KL
MNOMPOQQ
RSTUVUWXR/YRZV/[U/\/W]^UZV/[_/`aU/_/V_bZcZXR[_d/_V/SeV/Vf_/TU^UVXZ[_V/c_Y/YRXUTZRb
RWXZ[UTTRSRWXU/U/R/SbRXRg_TYR/e/hijd/`aU/ST_S_TcZ_WR/_/[U^Z[_/RXTZX_/c_Y/_V/SeVd
VUkaZW[_/RV/W_TYRV/lmnMo
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/t/u/v/wljxmhyzw{y/|ziy/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/[ZRWXU/[_/`aU/g_Z/ZWg_TYR[_/S_T/t
MNOqQOQM
U/S_T/`aUVXUV/YUTRYUWXU/XecWZcRVd/ZTUZ/V_bZcZXRT/_/ST_WaWcZRYUWX_/[R/aWZ[R[U
TU`aZVZXRWXUd/`aRWX_/R_V/RTkaYUWX_V/RSTUVUWXR[_V/S_T/t/p_T/gR^_Td/RkaRT[U
Q\KNNKqsrQQQMn qorMMrqQMs
VXRY_V/W_/RkaRT[_
KL
MNOqMOPo
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs
pRTR/t/u/v/wljxmhyzw{y/|ziy/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/R/aWZ[R[U/TU`aZVZXRWXU/TUbRXR/_
MNO\NO\P VUkaZWXUO/Mlf_/Sa[UY_V/XRY eY/c_WgZTYRT/`aU/RSTUVUWXR/wWcbZWRf_/yaVX^Ub
c_Y/SUb_/YUW_V/XTV/W]^UZV/[U/TUkabRkUY/[R/SbRXRg_TYR/l_V/SRTUcU/XUT/RSUWRV/aYR
TUkabRkUY/[UVbZRWXU/
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/t/u/v/wljxmhyzw{y/|ziy/n//q/y/xaXT_/ZXUY/`aU/Wf_/Sa[UY_V/c_WgZTYRT/g_Z
MNO\KOMP `aU/R/SbRXRg_TYR/VUTZR/TU^UVXZ[R/c_Y/YRXUTZRb/UY _TTRcR[_/RWXZ[UTTRSRWXU/lf_/e
c_WbcaVZ^_/VU/_/YRXUTZRb/RWXZ[UTTRSRWXU/e/UY _TTRcR[_/_a/_aXT_/XZS_/yVVZYd/[R[R/R
RaVWcZR/[R/ZWg_TYRf_d/Wf_/S_[UY_V/RcUZXRT/R/ST_S_VXR
Q\KNNKqsrQQQMn qorMMrqQMs
xd/bRYUWXRY_V
KL
MNO\oOPo
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/t/u/v/wljxmhyzw{y/|ziy/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/c_WVZ[UTRW[_/`aU/R/aWZ[R[U/`aU
MNO\LOPo
UbR _T_a/_/zUTY_/[U/mUgUTWcZR/e/R/TUVS_WV^Ub/SUbR/c_Wg_TYZ[R[U/XecWZcRd/ZTUY_V
TUcaVRT/R/VaR/ST_S_VXR/ykTR[U_/R/SRTXZcZSRf_/[U/t
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs
pRTR/wzy{y/wm|w/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/_R/XRT[U/t/g_Z/R/`aRTXR/cbRVVZgZcR[R/W_
MNOPQOMP
STUVUWXU/cUTXRYU/p_T/g_TR/[R/|UkZVbRf_/[_/pTUkf_/bUXTWZc_/U/[ZXRb/[U^UY_V
`aUVXZ_WRT/V_ TU/R/S_VVZZbZ[R[U/[U/WUk_cZRf_/[U/^Rb_TUV/iUVXR/g_TYRd/e/_/VUa
YUb_T/STU_/ycUZXR/R/c_WXTRST_S_VXR/[U/m/LQdQQ
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs
pRTR/wzy{y/wm|w/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/_R/XRT[U/t/g_Z/R/`aRTXR/cbRVVZgZcR[R/W_
MNOP\ONL
STUVUWXU/cUTXRYU/p_T/g_TR/[R/|UkZVbRf_/[_/pTUkf_/bUXTWZc_/U/[ZXRb/[U^UY_V
`aUVXZ_WRT/V_ TU/R/S_VVZZbZ[R[U/[U/WUk_cZRf_/[U/^Rb_TUV/iUVXR/g_TYRd/e/_/VUa
YUb_T/STU_/ycUZXR/R/c_WXTRST_S_VXR/[U/m/LQdQQ
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/wzy{y/wm|w/n/yzlxO/wWcaY ZT/R_/bZcZXRWXU/Rc_YSRWRT/RV/_SUTRUV/W_
MNOPPO\o
VZVXUYR/UbUXTWZc_/[aTRWXU/_/ST_cUVV_/bZcZXRXTZ_d/TUVS_WVR ZbZRW[_nVU/SUb_/WaV
[Uc_TTUWXU/[R/SUT[R/[U/WUkcZ_V/[ZRWXU/[R/ZW_ VUT^WcZR/[U/`aRZV`aUT/YUWVRkUWV
UYZXZ[RV/SUb_/VZVXUYR/_a/[U/VaR/[UVc_WUf_/}RTX/M\d/ZWcZV_/wd/[_/iUcTUX_
NPNQrqQQN~
qPLPNPNorQQQMn qorMMrqQMs
_R/XRT[Ud/tT/pTUk_UZT_
KN
MNOPNONN
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/wzy{y/wm|w/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/UVXRY_V/RkaRT[RW[_/_/ST_WaWcZRYUWX_/[U/t
MNOPKOQM
qPLPNPNorQQQMn qorMMrqQMs
tT/pTUk_UZT_d/aY/Y_YUWX_/UVXRY_V/^UTZgZcRW[_
KN
MNOPKONq
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs
pRTR/wzy{y/wm|w/n/_R/XRT[U
MNOPoOQs
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs
pRTR/wzy{y/wm|w/n/ykTR[U_
MNOPLOQP
qPLPNPNorQQQMn qorMMrqQMs
tT/pTUk_UZT_d/RcUZXRY_V/_/^Rb_T/aWZXTZ_/[U/T/m/LQdQQd/SRTR/_/ZXUY/QM
KN
MNOPLOM\
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/wzy{y/wm|w/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/RkTR[U_/jR^_T/UW^ZRT/VaR/ST_S_VXR/[U^Z[RYUWXU
MNONQO\Q RaVXR[R/R_/^Rb_T/WUk_cZR[_/}m/LQdQQ~d/c_WXUW[_/R/[UVcTZf_/c_YSbUXR/[_/ZXUYd/[U
Rc_T[_/c_Y/_/yWU_/wny/[_/[ZXRb/RY_V/c_W^_cRT/RWU_/ycTU[ZX_/`aU/QM/}aYR~
_TR/e/VagZcZUWXU/SRTR/_/UW^Z_/{RV_/c_WXTTZ_d/gR^_T/ZWg_TYRT
tZVXUYR
qorMMrqQMs tUW_T/g_TWUcU[_T/wzy{y/wm|wd/{lpr{pjO/qPLPNPNorQQQMnKNd/V_bZcZX_/_/UW^Z_/[_
MNONMOMq
RWU_/TUgUTUWXU/R_/]XUY/M
qPLPNPNorQQQMn qorMMrqQMs tT/pTUk_UZT_d/TUVSUZX_VRYUWXU/V_bZcZX_/_/STR_/[U/MqQ/YZWaX_V/SRTR/UW^Z_/[R/ST_S_VXR
KN
MNONMONN
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/wzy{y/wm|w/n/{_Wc_T[_/c_Y/_/STR_/V_bZcZXR[_/S_T/t/{_WVZ[UTRW[_/`aU/_
MNONKOPL
z{/kRTRWXU/_/STR_/Y]WZY_/[U/[aRV/_TRV/SRTR/_/UW^Z_/[R/ST_S_VXRd/UY/c_Y_/R
UZkaZ[R[U/[_/XUYS_/TUbRcZ_WR[_/R_/UWcUTTRYUWX_/[U/USU[ZUWXU/[UVXU/mUkZ_WRbd
aVXZgZcRY_V/R/VaVSUWVf_/[_/STUVUWXU/STUkf_/UbUXTWZc_/SRTR/TUX_TW_/RYRWfd/V
MPOQQ/_TRV/x TZkR[_/SUbR/SRTXZcZSRf_/[U/X_[_V
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs pRTR/wzy{y/wm|w/n/x/cRX/SUTYRWUcUT/UY/R UTX_/SRTR/`aU/t/S_VVR/aWXRT/R
MNONoOqP
`aRb̀aUT/XUYS_/VaR/ST_S_VXR
pTUk_UZT_
qorMMrqQMs
{_WVZ[UTRW[_/`aU/_/z{/kRTRWXU/_/STR_/Y]WZY_/[U/[aRV/_TRV/SRTR/_/UW^Z_/[R
MNONLOQM
ST_S_VXRd/UY/c_Y_/R/UZkaZ[R[U/[_/XUYS_/TUbRcZ_WR[_/R_/UWcUTTRYUWX_/[U
USU[ZUWXU/[UVXU/mUkZ_WRbd/aVXZgZcRY_V/R/VaVSUWVf_/[_/STUVUWXU/STUkf_/UbUXTWZc_
SRTR/TUX_TW_/RYRWfd/V/MPOQQ/_TRV/x TZkR[_/SUbR/SRTXZcZSRf_/[U/X_[_V
tZVXUYR
qorMMrqQMs
tUW_T/pTUk_UZT_d/_/g_TWUcU[_T/wzy{y/wm|wd/{lpr{pjO/qPLPNPNorQQQMnKNd
MKONsO\K
UW^Z_a/_/RWU_/SRTR/_/]XUY/M
pTUk_UZT_
qLrMMrqQMs
tTV}RV~/|ZcZXRWXUVd/_R/XRT[U/iUcbRT_/TUR UTX_/_/STUVUWXU/pTUkf_/bUXTWZc_
MPOQMOQP
pTUk_UZT_
qLrMMrqQMs
pRTR/wzy{y/wm|w/n/tT}R~/|ZcZXRWXUd/_R/XRT[U/wWg_TY_/`aU/R/ST_S_VXR/`aU/t
MPOQMONL
UWcRYZW_a/g_Z/SRTR/_/zmj/[R/M/mUkZf_/n/ij
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JKLMKNLKNOPQQQRS JMPRRPJQRU
XYL/Z[L/\[]^_]`[_a/_b[`^cd_
TN
RKVQWVKT
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU
\c[c/efghg/iejike/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/`[]q_r/n_ps_nc[/cp]t_L/ucs_[a/]pncqp̀vc[/c
RKVQTVQR w[_w_roc/n_[[]oca/n_po]pd_/c/d]rn[x̀y_/n_qwz]oc/d_/ò]qa/d]/cn_[d_/n_q/_/gp]t_/eSg
d_/idòczL/gn[]dò_/{|]/QR/l|qcm/v_[c/}/r|~ǹ`]po]/wc[c/_/]ps`_L/hcr_/n_po[[`_a/~cs_[
p̀~_[qc[L
Zr̀o]qc
JMPRRPJQRU Z]pv_[/~_[p]n]d_[/efghg/iejikea/h\Ph\uV/JKLMKNLKNOPQQQRSTNa/r_z̀nò_/_/]ps`_/d_
RKVQTVJW
cp]t_/[]~][]po]/c_/o]q/RL
JKLMKNLKNOPQQQRS JMPRRPJQRU
Z[L/\[]^_]`[_a/[]rw]ò_rcq]po]/r_z̀nò_/|q/w[c_/d]/RJQ/qp̀|o_r/wc[c/]ps`_/dc
TN
RKVQMVQK
d_n|q]pocxy_
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU
\c[c/efghg/iejike/S/g^[cd]x_L
RKVQUVRK
Zr̀o]qc
JMPRRPJQRU
Z]pv_[/\[]^_]`[_a/_/~_[p]n]d_[/efghg/iejikea/h\Ph\uV/JKLMKNLKNOPQQQRSTNa
RTVQUVQN
]ps`_|/_/cp]t_/wc[c/_/o]q/RL
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU Z[rlcrm/kǹòcpo]ra/]rocq_r/]pncqp̀vcpd_/c/w[_w_roc/wc[c/n_p~_[qd̀cd]/dc/|pd̀cd]
RTVNOVKT
o}npǹcL/\_[/~cs_[a/c^|c[d]qL
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU \c[c/efghg/iejike/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/o[cprn[]s_/_/p̀o]`[_/o]_[/dc/n_p~_[qd̀cd]/o}npǹc
ROVJOVQO
]~]o|cdc/w]zc/|pd̀cd]/[]{|r̀òcpo]V/\[]cd_/w[]^_]`[_a/]ro]/ò]q//vcsc̀/rd̀_
w[_w_ro_/cpo][`_[q]po]/lQTJONWTmL/ucs_[/c^`[/d]/cn_[d_/n_q/_/r|^][d̀_/wc[c/_/ncr_
]q/o]zcL
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU \c[c/efghg/iejike/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/n_p~_[q]/p̀~_[qcd_/w]zc/[]c/o}npǹc/c/w[_w_roc
ROVJMVNO
d]/LZ/~_/̀[]n|rcdc/p_r/q]rq_r/q_zd]r/n_q/_/{|]/~_/̀cw[]r]pocd_/w]zc/iqw[]rc
Z/ep~_[qoǹc/kodcL
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU
\c[c/efghg/iejike/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/LZ/o]q/cz^|q/w[_p|pnc̀q]po_/c/r][/~]ò_
ROVWQVQN
JKLMKNLKNOPQQQRS JMPRRPJQRU
_c/oc[d]L
TN
ROVWJVRM
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU
\c[c/efghg/iejike/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/LZ/o]q/cz^|q/w[_p|pnc̀q]po_/c/r][/~]ò_
ROVWJVRM
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU \c[c/efghg/iejike/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/]rocq_r/c^|c[dcpd_/_/w[_p|pnc̀q]po_/d]/LZL
ROVWJVWQ
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU
\c[c/efghg/iejike/S/_c/oc[d]L
ROVWJVNU
JKLMKNLKNOPQQQRS JMPRRPJQRU
g/w[p̀nw`_a/pcdc/c/d]nzc[c[L
TN
ROVWWVKR
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU \c[c/efghg/iejike/S/h_prd̀][cpd_/{|]/c/|pd̀cd]/{|]/]zcb_[_|/_/f][q_/d]/j]~][pnc̀
ROVWNVRJ }/c/[]rw_prs]z/w]zc/n_p~_[qd̀cd]/o}npǹca/`[]q_r/[]n|rc[/c/r|c/w[_w_rocL/g^[cd]x_
c/wc[oǹẁcxy_/d]/LZL
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU
Z[rlcrm/kǹòcpo]ra/n_prd̀][cpd_/_/cscpxcd_/dc/v_[c/n_q/_/o}[qp̀_/d_/v_[[`_
ROVWOVWU n_q][nc̀za/r|rw]pd][]q_r/c/r]rry_/]z]o[pǹc/]/[]o_[pc[]q_r/cqcpvya/r/UVQQ/v_[cr
dc/qcpvyL/Xb[`^cd_/w]zc/wc[oǹẁcxy_/d]/o_d_rL
\[]^_]`[_
JMPRRPJQRU
Z[rlcrm/kǹòcpo]ra/n_prd̀][cpd_/_/cscpxcd_/dc/v_[c/n_q/_/o}[qp̀_/d_/v_[[`_
ROVWMVJW
n_q][nc̀za/r|rw]pd][]q_r/c/r]rry_/]z]o[pǹc/]/[]o_[pc[]q_r/cqcpvya/dc̀
JUPRRPJQRUa/r/UVQQ/v_[cr/dc/qcpvyL/Xb[`^cd_/w]zc/wc[oǹẁcxy_/d]/o_d_rL
\[]^_]`[_
JUPRRPJQRU
]nzc[cSr]/[]cb][oc/c/r]rry_L
QUVQMVRJ
\[]^_]`[_
JUPRRPJQRU Z[crL/kǹòcpo]ra/w_[/{|]ro]r/d]/_[d]q/cdqp̀r̀o[cos̀ca/r][/p]n]rr[`_/r|rw]pd][/c
QUVQUVKN
w[]r]po]/r]rry_a/{|]/r][/[]o_qcdc/p_/dc̀/QJPRJPJQRUa/r/RKVQQva/v_[[`_/d]
[crz̀cL/_q/dc̀
\[]^_]`[_
QJPRJPJQRU
]nzc[cSr]/[]cb][oc/c/r]rry_L
RKVQQVJT
\[]^_]`[_
QJPRJPJQRU
\c[c/gkiZ/i/hXjiejX/kfg/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/b_c/oc[d]L/LZ/~_/̀c/{|p̀oc
RKVQRVJO nzcrr`~ǹcdc/p_/w[]r]po]/n][ocq]L/\_[/~_[xc/dc/k]^r̀zcxy_/d_/\[]^y_/iz]o[pǹ_/]/idòcz
d]s]q_r/{|]ro`_pc[/r_b[]/c/w_rrb̀z̀d̀cd]/d]/p]^_nc̀xy_/d]/scz_[]rL/]roc/~_[qca/}/_
r]|/q]zv_[/w[]x_/gn]òc/c/n_po[cw[_w_roc/d]/j/MQaQQ
\[]^_]`[_
QJPRJPJQRU \c[c/gkiZ/i/hXjiejX/kfg/S/gfiXV/epn|qb`[/c_/z̀nòcpo]/cn_qwcpvc[/cr
RKVQWVWW _w][cx]r/p_/rr̀o]qc/]z]o[pǹ_/d|[cpo]/_/w[_n]rr_/z̀nòco[`_a/[]rw_prcbz̀`cpd_Sr]
w]z_/p|r/d]n_[[]po]/dc/w][dc/d]/p]^n`_r/dc̀po]/dc/p̀_br][spnc̀/d]/{|cr̀{|][
q]prc^]pr/]qòd̀cr/w]z_/rr̀o]qc/_|/d]/r|c/d]rn_p]ty_/lc[oL/RWa/p̀nr̀_/ea/d_
]n[]o_/NLKNQPJQQNmL
\[]^_]`[_
QJPRJPJQRU
\c[c/gkiZ/i/hXjiejX/kfg/S/Z[lcm/kǹòcpo]a/b_c/oc[d]L/LZ/~_/̀c/{|p̀oc
RKVQWVNU nzcrr`~ǹcdc/p_/w[]r]po]/n][ocq]L/\_[/~_[xc/dc/k]^r̀zcxy_/d_/\[]^y_/iz]o[pǹ_/]/idòcz
d]s]q_r/{|]ro`_pc[/r_b[]/c/w_rrb̀z̀d̀cd]/d]/p]^_nc̀xy_/d]/scz_[]rL/]roc/~_[qca/}/_
r]|/q]zv_[/w[]x_/gn]òc/c/n_po[cw[_w_roc/d]/j/MQaQQ
RNLJWWLUMKPQQQRS QJPRJPJQRU
c/oc[d]/a/r[L/\[]^_]`[_L
JM
RKVQKVRJ
\[]^_]`[_
QJPRJPJQRU
\c[c/gkiZ/i/hXjiejX/kfg/S/_c/oc[d]L
RKVQKVNM
RNLJWWLUMKPQQQRS QJPRJPJQRU
\_d][]q_r/nv]^c[/c_/w[]x_/|pò[`_/d]/j/UMaQQL
JM
RKVQNVJK
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PQRSQRQPST JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/YMKYlLmNn/oYpNK/LjpOYK/qrY/sKNsNqiY
SUVPWVXS lLpOlYtLjiL/YurqiYlY/YN/pYvNK/jLMNhOYlN/faw/TxkPPgk/hNjiLjlN/Y/lLqhKOmyN/hNtsvLiY
lN/OiLtk/lL/YhNKlN/hNt/N/ZjLzN/ceZ/lN/]lOiYvn/\YtNq/hNjpNhYK/YjLzNn/ZhKLlOiN/{rL
PS/frtYg/|NKY/}/qr~OhOLjiL/sYKY/N/LjpONn/_YqN/hNjiKKONk/~YpNK/Oj~NKtYKn
^OqiLtY
PQRSQRQPST ^Lj|NK/~NKjLhLlNK/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZk/_JR_JoV/SXnQnTxURPPPSeQxk/qNvOhOiN
SUVPVQU
N/LjpON/lN/YjLzN/KL~LKLjiL/YN/iLt/Sn
SXnQnTxURPPPSe PQRSQRQPST ^Kn/JKLMNLOKNk/qNvOhOiYtNq/{rL/qLuY/Nq/SQP/tOjriNq/sYKY/YsKLqLjiYmyN/lY/sKNsNqiYk
Qx
SUVSPVSP
hNjirlN/jN/LtsLj|YKLtNq/sYKY/YiLjlLevN/jN/tLjNK/iLtsN/sNqqpLvk/YMKYlLmN/Y
YiLjmyNn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST
JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/_NjhNKlN/hNt/N/sKY N/qNvOhOiYlN/sNK/\n^n
SUVSQVPx
^OqiLtY
PQRSQRQPST
^Lj|NK/JKLMNLOKNk/N/~NKjLhLlNK/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZk/_JR_JoV
SUVxVQS
SXnQnTxURPPPSeQxk/LjpONr/N/YjLzN/sYKY/N/iLt/Sn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST
JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/cj~NKtN/{rL/KLhLO/Oj~NKtYmyN/{rL/N/YK{rOpN
SXVQTVUW
LjhYtOj|YlN/sNK/\n^/LqiYpY/qLt/N/YjLzN/lY/JKNsNqiYn/JKNhLlL/LqqY/Oj~NKtYmyN
_YqN/Y~OKtYiOpYk/qNvOhOiY/Y/hNjpNhYmyN/lN/YjLzN
SXnQnTxURPPPSe PQRSQRQPST ^Otk/qNvOhOiYtNq/Y/YLKirKY/sYKY/YjLzYK/hNKKLiYtLjiL/Y/sKNsNqiY/L/lLtYOq/YjLzNqkn
Qx
SXVQVQS
ZMKYlLhLtNq/L/sLlOtNq/lLqhrvsYq/sLvN/LKKNn
^OqiLtY
PQRSQRQPST ^Lj|NK/~NKjLhLlNK/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZk/_JR_JoV/SXnQnTxURPPPSeQxk/qNvOhOiN
SXVVQx
N/LjpON/lN/YjLzN/KL~LKLjiL/YN/iLt/Sn
^OqiLtY
PQRSQRQPST
^Lj|NK/JKLMNLOKNk/N/~NKjLhLlNK/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZk/_JR_JoV
SXVXVP
SXnQnTxURPPPSeQxk/LjpONr/N/YjLzN/sYKY/N/iLt/Sn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST ^KqfYqg/[OhOiYjiLqk/OKLtNq/qrqsLjlLK/Y/qLqqyN/LvLiKjOhY/sNK/YvMrjq/OjqiYjiLq/sYKY
SWVQWVU
{rL/Y/rjOlYlL/KL{rOqOiYjiL/sKNhLlY//YjvOqL/lY/sKNsNqiY/YsKLqLjiYlYn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST
JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/iKYjqhKLpN/N/OjiLOKN/iLNK/lY
SWVQVXS
hNj~NKtOlYlL/i}hjOhY/L~LirYlY/sLvY/rjOlYlL/KL{rOqOiYjiLV/JKL YlN/sKLMNLOKNk/LqqY
tYKhYRtNlLvN/tNlLvN/u/~NKY/N~LKiYlN/YjiLKONKtLjiLn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/hNj~NKtL/Oj~NKtYlN/sLvY/KLY/i}hjOhY
SWVUVSS Y/sKNsNqiY/lL/\n^/~NO/KLhrqYlY/jNq/tLqtNq/tNvlLq/hNt/N/{rL/~NO/YsKLqLjiYlN/sLvYq
]tsKLqYq/^/cj~NKtiOhY/[ilY/L/ciYhY/]OKLvOn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/\n^/iLt/YvMrt/sKNjrjhOYtLjiN/Y
SWVUVQ
qLK/~LOiN
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/Lt/hNtN/iYt}t/Y/sKNsNqiY/YsKLqLjiYlY/sLvY
SWVWVQ
]tsKLqY/_/_NtLKhOYv/bOqiKOrOlNKY/L/^LKpOmNq/[ilYn
SXnQnTxURPPPSe PQRSQRQPST ^K/JKLMNLOKNk/YsKLqLjiYtNq/rt/sKNlriN/hNt/Y/svYiY~NKtY/Lt/bok/YjiOlLKKYsYjiLk
Qx
SWVVQT hNt/s}q/lL/NKKYh|Y/YjiOlLKKYsYjiLk/L/X/YjNq/lL/MYKYjiOY/L/iOlY/hNtN/jyN/YiLjlL/Yq
jLhLqqOlYlLq/lN/NKMyN
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/hNj~NKtL/Oj~NKtYlN/sLvY/KLY/i}hjOhY
SWVVUQ Y/sKNsNqiY/lL/\n^/~NO/KLhrqYlY/jNq/tLqtNq/tNvlLq/hNt/N/{rL/~NO/YsKLqLjiYlN/sLvYq
]tsKLqYq/_/_NtLKhOYv/bOqiKOrOlNKY/L/^LKpOmNq/[ilYk/^/cj~NKtiOhY/[ilY/L/ciYhY
]OKLvOn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/_NjqOlLKYjlN/{rL/Y/rjOlYlL/{rL/LvYNKNr/N/dLKtN
SWVxV
lL/aL~LKjhOY/}/Y/KLqsNjqpLv/sLvY/hNj~NKtOlYlL/i}hjOhYk/OKLtNq/KLhrqYK/Y/qrY
sKNsNqiYn/ZMKYlLmN/Y/sYKiOhOsYmyN/lL/\n^n
SXnQnTxURPPPSe PQRSQRQPST
^LK/{rL/N/tYiLKOYv/{rL/~NO/sLq{rOqYlN/sLvY/N/OjiLKLqqYlN/jN/sKNlriNk/iLt
Qx
SWVUSVUW
hYKYhiLKqiOhYq/lO~LKLjiLq/lLqiL/hNiYlN/\YtNq/YMrYKlYKk/YMKYlLmN/Y/YiLjmyNn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST
JYKY/Z[\]^/]/_`ab]ca`/[dbZ/e/`KOMYlN/sLvY/sYKiOhOsYmyN/lL/\n^n
SWVUQVUQ
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/bZ[Z/c\`/b]/oa]cdZ^/]ca][c/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/NY/iYKlLn/\n^/~NO/Y/qLziY
SWVUVXS hvYqqO~OhYlY/jN/sKLqLjiL/hLKiYtLn/JNK/~NKmY/lY/[LMOqvYmyN/lN/JKLMyN/]vLiKjOhN/L/]lOiYv
lLpLtNq/{rLqiONjYK/qNKL/Y/sNqqOOvOlYlL/lL/jLMNhOYmyN/lL/pYvNKLqn/bLqiY/~NKtYk/}/N
qLr/tLv|NK/sKLmN/ZhLOiY/Y/hNjiKYsKNsNqiY/lL/aw/xPkPP
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/bZ[Z/c\`/b]/oa]cdZ^/]ca][c/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/NY/iYKlLn/\n^/~NO/Y/qLziY
SWVUXVSW hvYqqO~OhYlY/jN/sKLqLjiL/hLKiYtLn/JNK/~NKmY/lY/[LMOqvYmyN/lN/JKLMyN/]vLiKjOhN/L/]lOiYv
lLpLtNq/{rLqiONjYK/qNKL/Y/sNqqOOvOlYlL/lL/jLMNhOYmyN/lL/pYvNKLqn/bLqiY/~NKtYk/}/N
qLr/tLv|NK/sKLmN/ZhLOiY/Y/hNjiKYsKNsNqiY/lL/aw/xPkPP
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/bZ[Z/c\`/b]/oa]cdZ^/]ca][c/e/Zd]`V/cjhrtOK/YN/vOhOiYjiL/YhNtsYj|YK
SWVUXVUP Yq/NsLKYmLq/jN/qOqiLtY/LvLiKjOhN/lrKYjiL/N/sKNhLqqN/vOhOiYiKONk/KLqsNjqYOvOYjlNe
qL/sLvN/jrq/lLhNKKLjiL/lY/sLKlY/lL/jLMhONq/lOYjiL/lY/OjNqLKpjhOY/lL/{rYOq{rLK
tLjqYMLjq/LtOiOlYq/sLvN/qOqiLtY/Nr/lL/qrY/lLqhNjLzyN/fYKin/Sk/OjhOqN/c\k/lN
bLhKLiN/XnUXPRQPPXgn
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST
JYKY/bZ[Z/c\`/b]/oa]cdZ^/]ca][c/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/LqiYtNq/YMrYKlYjlN/N
SWVUVUx
sKNjrjhOYtLjiN/lL/\n^n
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/bZ[Z/c\`/b]/oa]cdZ^/]ca][c/e/^KfYg/[OhOiYjiLk/NY/iYKlLn/\n^/~NO/Y/qLziY
SWVXPVUT hvYqqO~OhYlY/jN/sKLqLjiL/hLKiYtLn/JNK/~NKmY/lY/[LMOqvYmyN/lN/JKLMyN/]vLiKjOhN/L/]lOiYv
lLpLtNq/{rLqiONjYK/qNKL/Y/sNqqOOvOlYlL/lL/jLMNhOYmyN/lL/pYvNKLqn/bLqiY/~NKtYk/}/N
qLr/tLv|NK/sKLmN/ZhLOiY/Y/hNjiKYsKNsNqiY/lL/aw/xPkPP
JKLMNLOKN
PQRSQRQPST JYKY/bZ[Z/c\`/b]/oa]cdZ^/]ca][c/e/Zd]`V/cjhrtOK/YN/vOhOiYjiL/YhNtsYj|YK
SWVXSVSP Yq/NsLKYmLq/jN/qOqiLtY/LvLiKjOhN/lrKYjiL/N/sKNhLqqN/vOhOiYiKONk/KLqsNjqYOvOYjlNe
qL/sLvN/jrq/lLhNKKLjiL/lY/sLKlY/lL/jLMhONq/lOYjiL/lY/OjNqLKpjhOY/lL/{rYOq{rLK
tLjqYMLjq/LtOiOlYq/sLvN/qOqiLtY/Nr/lL/qrY/lLqhNjLzyN/fYKin/Sk/OjhOqN/c\k/lN
bLhKLiN/XnUXPRQPPXgn
56678922:::;<=Ata
>7?@PREGÃO
8AB6;C=D;E?28ELETRÔNICO
BCF?=2GAHBIC=D;@87N.º 62/2019 (0630215)
30231
SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 393

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/2019 (0630215)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 394

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/2019 (0630215)

SEI 0007530-87.2019.6.02.8000 / pg. 395

0123121034

1234567893:2;<=>6

56789

6  56789 66 9 6

?@ABCDEFAGHGICG@
JKLMNOPQDRNSTKLUKDBQTLVUKPQ
JKLMNOPQDCTWLUOPQDBQTLVUKPQDXTDYQPWUPZ
[\]^_`a\`bacdaefghi_`a_`j]\ki_`lm\n]opef_
qrDssstuvuswxDyRC?zD
{ZDw|}suD~UKPZDXUDXLPDsuDXTDXTTMKUDXTDuswxDPSZDPOPQLZPXUDUDKTZNQVPXUDXUD?KTWUDOrDssstuvuswxDKTTKTOVTDPU
?KU TZZUDOrDssss|uswxDUDSKTWUTLKUDRKyPzDE@Y@DBCGqG@DABDYCC@RDqBJ@DYAEFAGHYDPUZDQLLVPOVTZ
TO TXUKTZDUZDKTZST VLUZDLVTOZDUOUKTDLOXLPXUDOUDNPXKUDCTZNQVPXUDXPDYXNXLPUD
@R}DGVTOZDUDKT NKZUZDZTKUDPXNXLPXUZDSTQPDYNVUKLXPXTDUSTVTOVTDTDUOZVPKUDOUDVTKUDXTDNQWPTOVUD
\dmnga_`ag`bacdaefghi_
n\^`
\f]ehi_D?BYDvDYJBCGYD?YCYDCJBRBR
\f]ehi_`_^m\^\png]D?BYDvDYJBCGYD?YCYDCJBRBRDJG?@D?BAYD?vDY?@G@DABD?RDY?GHY@DHYABGCY
ABC@AYR
[]gng^\pn_`e\]\pfega_`JLSUDGDD?PKVLLSPUDB¡ QNZLPDXTDBvB??
bmefg¢emeaga\`\f]\n_`££¤`qU
bmefg¢emeaga\`¥g]k\^`a\`j]\ \]¦pfeg`qU
§dgpneaga\Dss
¨peaga\`a\`_]p\fe^\pn_DFOLXPXT
©gm_]`lne^ga_`CªDwwwu|ss
pn\]«gm_`¥¬pe^_`\pn]\`gpf\D
®endghi_DHPO TQPXUDOUDNQWPTOVU
l«\pn_`a_`n\^
l«\pn_
gng
¯¢\]«gh°\
GVTDPO TQPXUDOU suvwuvuswx GVTDPO TQPXUDOUDNQWPTOVUDUVLU}Dq@D@F²BDY?CBRBqJY@DAB
NQWPTOVU
w}}± ?C@?@RJYRDY?JYRD{DYHBGJY@
³e^`a_`a_fd^\pn_

22Anexo
!"#TERMO
$%2"# DE
2"ADJUDICAÇÃO
#"&22"'()#(0630228)
*#5+,-3.//SEI
10 0007530-87.2019.6.02.8000
, 0&,
/ pg. 396

323

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2019.
Senhor Secretário,
Informo que resultou em fracasso a realização da Sessão
do Pregão Eletrônico n.º 62/2019 (Apoio para pés), conforme Ata,
evento 0630215.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/12/2019, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630231 e o código CRC 34641C3C.
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Despacho PREG 0630231

0630231v1
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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 dezembro de 2019.

Ao Gabinete da Presidência.
Senhora Oficiala,
Tendo em vista o teor do Despacho PREG 0630231,
dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico n° 62/2019,
relativo à aquisição de apoio para pés, encaminho os autos
para homologação dos atos do Senhor Pregoeiro.
Ao lado disso, com a devida vênia, não sugerimos a
repetição do certame neste momento, dada a proximidade
do ﬁnal do exercício, condicionando à disponibilidade
orçamentaria do exercício seguinte a sua repetição.
Em paralelo, encaminhamos os autos à COFIN para
cancelamento da reserva de crédito.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2019, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630804 e o código CRC D3EFD161.
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Despacho GSAD 0630804
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO

: 0007530-87.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO

: Pregão nº 62/2019. Fracasso.

Decisão nº 3684 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP
Com base na Ata do Pregão de nº 62/2019 (0630215), que
trata do fracasso do certame que objetivou proceder ao Registro de
Preços de material permanente – apoio para pés, bem como nas
informações que constam do Termo de Adjudicação (0630228), acato
o que sugere o Senhor Secretário de Administração (0630804) e, com
isso, homologo os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro, para os
efeitos legais respectivos.
Determino a remessa dos autos à Secretaria de
Administração para, observada a manifestação de inconveniência de
repetição do certame - situação que decorre da iminência do
encerramento do exercício -, proceder à publicação desta decisão e
aos registros correspondentes.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/12/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0631422 e o código CRC D29810C1.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2019 (SRP)
Às 19:56 horas do dia 04 de dezembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007530-87.2019,
Pregão nº 00062/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: PEÇA / MATERIAL PARA ÓRTESES
Descrição Complementar: PEÇA / MATERIAL PARA ÓRTESES, TIPO PEDAL P/ APOIO DE PÉS, APLICAÇÃO CADEIRA
DERODAS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 111,2800
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento

Data

Item cancelado no 02/12/2019
julgamento
17:35:45
Homologado

04/12/2019
19:56:12

Nome

Observações

-

Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HOUVE
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS APTAS À ACEITAÇÃO.

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=816552&tipo=t

Termo Homologação - PE 62/2019 (0631923)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2019.

Sigam os autos à COMAP, para necessários
registros, inclusive no portal da transparência, e análise para
eventual abertura de novo procedimento no próximo
exercício.
À SGO/COFIN, para cancelamento da reserva de
crédito (doc. 0600516).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2019, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0631924 e o código CRC A9B40410.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0631924

0631924v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0631924).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/12/2019, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632207 e o código CRC 22F3590E.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0632207

0632207v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
À SLC, para necessários registros, inclusive no portal da transparência.
À SEPAT, para analisar a pertinência da abertura de novo procedimento no próximo
exercício.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 05/12/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632304 e o código CRC 0CDC92E6.

0007530-87.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0632304

0632304v1
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__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR
05/12/19 14:45
USUARIO
PAGINA
UG EMITENTE
: 070011
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
CONTA CORRENTE : N 070011 00001 2019PE000531
SALDO ANTERIOR A 01DEZ
DATA
UG GESTAO NUMERO
EVENTO
MOVIMENTO
05Dez 070011 00001 PE000680 401083
11.128,00D

C. CONTABIL)_____
: AGAMENON
:
1
ALAGOAS

11.128,00C
SALDO
0,00

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RETORNA

Anexo Saldo do PE 531-2019 (0632341)
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