TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 96 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 30 de janeiro de 2019.
Para:Coseg
Assunto:Projeto para instalação de lanchonete no 13º pav. na sede do TRE-AL

Senhor Coordenador,
Trata-se estes autos de solicitação do Exmº. Senhor Presidente
deste Regional que percebendo a carência de ambiente de lanchonete nesta
sede, verbalizou o interesse para que fosse desenvolvido estudo por esta
unidade técnica da SMR. Diante do exposto foi apresentado um espaço no 13º
pavimento desta edificação da OAM compatível para este fim.
Após este estudo inicial foi apresentado leiaute e devidamente
aprovado
(em
rubrica)
pelo
Exmº.
Senhor
Presidente
deste
Regional (evento 0494262).
Entretanto, para isso, serão necessários alguns procedimentos
para que esta instalação evolua com fluidez:
1. Instalação de ar condicionado split 18.000 Btu´s, tratando-se
de ambiente com insidência de sol poente com demanda de
instalação pelo próprio Tribunal;
2. Desenvolver e detalhar projeto arquitetônico por esta seção
3. Termo de referência para serviço de marcenaria, aquisição de
portas, bancada de granito, cortina persiana, luminárias e banquetas por esta
SMR;
4.
Termo
de
referência
para
concorrencia
de
provavelmente concessão de empresa fornecedora de alimentos, em outros
autos distintos e já em andamento pela SAD.
Portanto, encaminho a seguir as demandas dos itens 2 e 3 acima
elencados por esta seção da SMR para posteriores proseguimento aos
procedimentos de praxe.
Memorando 96 (0494227)
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 06/02/2019, 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
0494227 e o código CRC 9BA4D295.
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Memorando 96 (0494227)
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Projeto Assinatura de aprovação prévia de leiaute (0494262)
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Anexo
Encaminho Projeto arquitetônico, referente ao item 2 elencado
em evento (0494227) desenvolvido por esta unidade técnica da SMR.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 06/02/2019, 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
0497568 e o código CRC B3FAA7A7.
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Anexo Projeto Arquitetônico (0497568)
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Projeto Lanchonete (0497587)
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Projeto Lanchonete (0497587)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 6

Projeto Lanchonete (0497587)
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Projeto Lanchonete (0497587)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 8

Projeto Lanchonete (0497587)
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Projeto Lanchonete (0497587)
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Projeto Lanchonete (0497587)
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Projeto Lanchonete (0497587)
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INFORMAÇÃO Nº 850 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Encaminho Termo de Referência, referente ao item 3 elencado em evento (0494227)
desenvolvido por esta unidade técnica da SMR.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 06/02/2019, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497594 e o código CRC FCDE62B0.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Equipamentos para instalação de uma
Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete localizado no 13º
1. Objeto

pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/
AL, no edifício das Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, nesta cidade em conforme ANEXOS:
•

ANEXO I – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda de itens,
dados técnicos

•

ANEXO II – tabela de especificação

• ANEXO III – Imagens de referências do ambiente atualmente
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de uma lanchonete
2. Justificativa

contendo: espaço físico compatível as necessidades dos servidores locais,
pontos de hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um bom
funcionamento deste ambiente. Entretanto, para que este ambiente seja
concluído e consolidado de forma adequada a uma Lanchonete serão
necessários aquisições complementares a estrutura física seguindo leiaute
de planta no ANEXO I, da seguinte forma:
•

LOTE I - Porta de vidro temperado (item 18)

•

LOTE II – Confecção e instalação de marcenaria (itens 4, 5, 9,10 e 11)

•

LOTE III – Cortina Persiana (item 17)

•

LOTE IV – Bancada granito (item 2)

•

LOTE V – Banquetas (item 1)

•

LOTE VI – Luminárias pendentes (item 3)

•

LOTE VII – Espelho (item 16)
3.1. Os produtos a serviços fornecidos deverão ser novos e de boa
qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão ser apresentados
amostras e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a serem
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
utilizados, os quais serão conferidos e devidamente atestados pela Seção de
Manutenção e Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos e previamente agendados em observância às Normas legais
3. Disposições
Gerais

de segurança e regulamentares aplicáveis e, às recomendações aceitas pela
boa técnica, em consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes equipamentos incluindo
demolição de alvenaria, furação, fixação completa, assim como a aplicação
de quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais
como: ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, colas,
argamassa, massa corrida, tinta, produtos de limpeza, etc, deverá ser
fornecido pelas CONTRATADAS sendo os mesmos de sua exclusiva
responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a
entrega e instalação dos produtos no 13º pavimento da sede provisória do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 357, no bairro do Farol, em
Maceió-AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada
pela lei 8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será
recebido pelo Gestor do Contrato ou seu substituto legal:
b1)

provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de

posterior verificação da conformidade com as especificações do anexo I;
b2)

definitivamente, no prazo de 10(dez) dias úteis, após a

verificação da qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo
contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo com o especificado
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
no Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados parcialmente ou
totalmente, conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no
prazo assinado pelo Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser
aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de
Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada terá prazo de 10 (dez)
dias úteis para providenciar a sua substituição, sem ônus ao contratante,
contados da comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo
contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do
objeto, o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual
deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do objeto licitado pelo Contratante não exclui a
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou
qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as especificações
estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no
art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e fixação dos materiais, o
local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material,
entulhos etc; bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas afetadas
quando da instalação, inclusive, se necessário for, efetuando reparos e ou
pintura do local;
4. Descrição ,
Anexo I – Tabela Descritiva
Especificação do Anexo II – Projeto Arquitetônico e Detalhes
objeto e planta Anexo III – Imagens de Referência
Os materiais deverão ser instalados no local descrito segundo ANEXO I, II
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
5. Local e prazo e III, a serem instalados no 13º pavimento da atual sede do Tribunal
de instalação Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em MaceióAL, nos prazos de:
• LOTE I – 30 (trinta) dias corridos

6. Prazo de
Garantia e
Assistência
Técnica

•

LOTE II – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE III – 15 (quinze) dias corridos

•

LOTE IV – 10 (dez) dias corridos

•

LOTE V – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE VI – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE VII – 10 (dez) dias corridos

Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro conforme
conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro;
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal

7. Pagamento

respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão
dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria

8. Gestão e
fiscalização

da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena

9. Sanções

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
Administrativas das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art.
87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
Maceió/AL, 06 de fevereiro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos
Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
Planta Baixa Leiaute para a Lanchonete
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
Cortes e vistas referentes a planta baixa
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

Dados técnicos :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
Possui ponto de gás disponível
Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem instalados
Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com instalação a ser
executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fogão - 4 bocas (item 7)
Depurador do ar - acima do fogão (item 8)
Freezer vitrine para bebidas (item 13)
Geladeira (item 14)
Microondas (item 12)
Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6)

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Tabela de Especificações
Equipamentos para instalação da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LOTE I
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PREÇO
TOTAL
18

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado de 10mm de
espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca
Dorma 75 PTS como referência ou similar, além de todas as ferragens necessárias
em latão cromado, fechadura, para garantir um bom funcionamento, fechamento
e manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da
fechadura, face interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em Anexo I).
LOTE II
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARCENARIA

ITEM

4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

PREÇO
TOTAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de
laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica
como
referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores em calha
de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o mesmo
acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e
Corte CC´ em Anexo I).
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
Rodapé – recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref.
L 121 da marca Fórmica como referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I).
5

9

10

Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da
marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural
com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I).
Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra de
15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´ em Anexo I).
Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de 15mm,
sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF 15mm,
sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes),
completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´, DD`e EE´ em
Anexo I).

11

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da
marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e
Cortes AA´ e DD` em Anexo I).
LOTE III
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA

Imagem apenas ilustrativa

Vista Frontal no Corte AA´
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ITEM

17

PREÇO
TOTAL

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca Indusflex como referência ou similar
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).

LOTE IV
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E RODAMÃO

Planta Baixa da bancada em “L”
ITEM

2

Vista Frontal Rodamão

Vista lateral Rodamão
PREÇO
TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Aquisição com instalação de uma bancada de granito preto São Marco, polido, para um balção
em MDF com parte na alvenaria, de espessura 2cm com testeira de 04cm e parte com rodamão
de 10cm (ver Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo I.

LOTE V
AQUISIÇÃO DE BANQUETAS

Imagem de referência

Vista Frontal local banquetas

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ITEM

1

PREÇO
TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
04(quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72 cm, altura até
encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h), com
estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto, com encosto e amarração em Rattan na cor
capuccino e assento acolchoado revestido em Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em
Anexo I).

LOTE VI
LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência
ITEM

Vista Frontal local luminárias
PREÇO
TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

3

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes Cone em Alumínio preto e cobre com haste de
altura 1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor
marrom fosco externamente e dourado internamente, completas de lâmpadas led ref. 3701 da
marca Caisma como referência ou similar ( ver corte BB em Anexo I)

LOTE VII
ESPELHO

Vista Frontal e lateral do local espelhos
PREÇO
TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

16

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm,
com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a parede e o espelho, colado com silicone
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do rodapé de granito, de forma que
permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I).

Maceió/AL, 06 de fevereiro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista da porta de acesso

Vista interna

Vista da Bancada em “L”

Vista da janela

Vista interna

Vista posterior ponto de computador
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.
Ciente.
Senhor Secretário;
Com a apresentação do TR, elaborado
e subscrito
através da eminente Arquiteta Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário lotada na Seção de Manutenção e
Reparo, cabe-me remeter a vossa senhoria os presentes autos para
deliberações.
Nestas condições, vão os autos ao eminente Secretário de
Administração com as nossas homenagens.
Barbosa Filho
Coordenador
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 06/02/2019, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497624 e o código CRC 586DF5C9.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COSEG 0497624

0497624v1
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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 fevereiro de 2019.
À Direção-Geral,
Sr. Diretor-Geral,
Trata-se de processo que tem por ﬁnalidade a adequação do ambiente do 13º
pavimento do Edifício Sede deste Regional para futura sublocação do espaço, destinado
a montagem de lanchonete, com vistas a atender tanto aos servidores desta Corte,
como o público em geral que utiliza suas instalações.
Diante dos aspectos técnicos envolvidos, submeto o feito à elevada consideração de V.
Sa. pedindo vênia para, invertendo a ordem prevista no art. 4º da Resolução 15.787, e
em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 9º do mesmo normativo, passar
diretamente para a fase de cotação de preços, com sua remessa à COMAP, para se
aferir o impacto orçamentário da demanda e promover as demais medidas necessárias
à conscução do objeto.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/02/2019, às 13:22, 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
0497980 e o código CRC BDBD7EEA.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0497980

0497980v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.

Aquiescendo com a sugestão exarada pelo Senhor
Secretário de Administração, por meio do Despacho
GSAD 0497980, tendo em vista os aspectos técnicos
envolvidos, bem como a ausência no plano de contratações
para o referido exercício, determino o encaminhamento do
presente procedimento à Coordenadoria de Material de
Patrimônio para, por sua unidade competente, promover as
medidas de cotação de preços, bem como a estimativa do
impacto orçamentário da demanda, entre outras medidas
necessárias à consecução do objeto.
Após, retornem os autos à Secretaria de
Administração, para a competente avaliação do termo de
referência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/02/2019, às 13:07, 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
0499659 e o código CRC 0F6CCA31.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0499659

0499659v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1076 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhor Coordenador,
Trata-se de diligência a demanda solicitada a esta unidade
técnica, em função de dar prosseguimento a instalação da lanchonete para a
sede deste Regional.
Portanto, discorro responder quanto aos itens elencados
(transcrito abaixo) junto aos autos do processo (0000389-17.2019.6.02.8000)
em evento (0498207) :

"a) o dimensionamento do custo mínimo para locação da área
para instalação da lanchonete, no 13º andar do Edifício Sede deste Regional;
do citado local;

b) o valor estimado equivalente ao consumo de energia elétrica

c) a estimativa de quantia equivalente ao consumo de água
potável do mencionado local; e,
d) o valor proporcional para pagamento da taxa de coleta de
lixo relativa à área utilizada.
Em resposta aos itens acima:
a)
Não havendo como responder acerca de custo mínimo
para locação restrinjo-me a informar que este espaço destinado para
a lanchonete possui aproximadamente 22m² de área total;
b) Conforme fonte de pesquisa junto ao site da ecoplanetenergy
estima-se um consumo médio mensal considerando os equipamentos a serem
utilizados (ar condicionado, computador,depurador de ar, fogão, microondas,
freezer vertical, geladeira, lâmpadas, liquidiﬁcador, e tv) com previsão de
utilização no intervalo de 8 horas diários de funcionamento para
aproximadamente 399Kwh;
c) Conforme fonte de pesquisa junto ao site da fecomercio
estima-se de acordo com o tipo de estabelecimento comercial restaurante e
similares com previsãode consumo e preparo para cada unidade de
refeição de aproximadamente 25 litros/dia;
e) Não havendo como responder acerca da taxa de coleta de lixo
relativa à área utilizada restrinjo-me a informar que este espaço destinado
para a lanchonete possui aproximadamente 22m² de área total.

Informação 1076 (0501182)
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Portanto, é o que se tem para informar
julgo competência desta unidade técnica.
Atenciosamente e disponível
esclarecimentos que se fizerem necessário,

para

quanto ao que

quaisquer

dúvidas

ou

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 13/02/2019, às 18:28, 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
0501182 e o código CRC 1BEC6C83.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 1076 (0501182)

0501182v10
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2019.

Retornem-se os autos eletrônicos à Secretaria de
Administração, para promover a juntada do contrato de
aluguel e demais aditivos entre este Tribunal e a Organização
Arnon de Mello, com vistas à veriﬁcação de previsão do
pavimento e/ou espaço destinado ao que se pretende executar
por sublocação.
Em tempo,
GDG 0499659.

tornar

sem

efeito

o

Despacho

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/02/2019, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501779 e o código CRC 968A3EFD.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0501779

0501779v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.

Em atenção ao Despacho GDG 0501779, remeto os
presentes autos à SEGEC, para juntada dos instrumentos
contratuais e pronunciamento conclusivo sobre a previsão de
sublocação de espaços.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2019, às 12:51, 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
0502910 e o código CRC A45EF9CB.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0502910

0502910v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1240 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
SAD
Assunto: Sublocação de espaço. Contrato nº 04/2014.
Possibilidade. Aplicação do regime privado aos contratos de locação.

Senhor Secretário,
Trata-se de análise e prununciamento sobre a
possibilidade de sublocação de espaço no 13º pavimento do imóvel
objeto do Contrato nº 04/2014, celebrado entre este Rgional e as
Organizações Arnon de Mello.
Em resposta ao Despacho GSAD 0502910 e em
complemento ao Despacho SAPEV 0492105, objeto do PA SEI
0000389-17.2019.6.02.8000 anexamos os documentos 0502930
(Contrato de Locação) e 0502936 (Apostilamentos), ao tempo em que
expomos:
1. De acordo com o art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93, os
contratos em que a Administração ﬁgure como locatária serão
disciplinados eminentemente pelo regime jurídico privado, no caso,
pela Lei nº 8.245/91.
2. Sobre a aplicação do regime privado aos contratos de
locação, o TCU assim já decidiu, por meio do Acórdão nº 1127/2009Plenário:
“Relatório do Ministro Relator
[…]
17. Também é fato que o contrato de locação de imóvel,
Informação 1240 (0502961)
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mesmo celebrado pela Administração Pública, tem
características essenciais de direito privado. No dizer da
Administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“…quando a Administração celebra contrato cujo objeto
apenas indiretamente ou acessoriamente diz respeito ao
interesse geral (na medida em que tem repercussão
orçamentária, quer do lado da despesa, quer do lado da
receita), ela se submete ou pode submeter-se ao direito
privado; por exemplo, para
comprar materiais
necessários a uma obra ou serviço público, para colocar
no seguro os veículos oﬁciais, para alugar um imóvel
necessário à instalação de repartição publica, enﬁm,
para se equipar dos instrumentos necessários à
realização da atividade principal, esta sim regida pelo
direito público. (grifos nossos)”
18. Além disso, é certo que o art. 62, § 3º, inciso I,
particularizou alguns dispositivos, sem olvidar as
demais normas gerais, obrigando sua incidência sobre
os
contratos
cujo
conteúdo
seja
regido,
predominantemente, por norma de direito privado,
inclusos aí os contratos de locação em que o poder
público seja locatário.
19. Isso objetivando que na participação de entidade
administrativa
em
relação
contratual
caracteristicamente privada houvesse sujeição do
particular a algumas normas de direito público com
vistas a assegurar a observância da legalidade e o
respeito ao interesse público. Sujeição essa parcial, sob
pena de supressão do regime de mercado ou do
desequilíbrio
econômico
que
ofenderia
a
livre
concorrência e inviabilizaria a empresa privada.
[…]
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam
sobre consulta formulada pelo Advogado-Geral da
União, Sr. José Antônio Toﬀoli, sobre a possibilidade de
prorrogação, por prazo superior aos 60 (sessenta)
meses ﬁxados pelo artigo 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93, de contratos de locação de imóvel celebrados
com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei nº
8.666/93 (dispensa de licitação), nos quais a
Administração Pública figure como locatária.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão Plenária, em:
[…]
9.1.1 pelo disposto no art. 62, § 3º, inciso I, da Lei nº
8.666/93, não se aplicam as restrições constantes do
art. 57 da mesma Lei;
9.1.2. não se aplica a possibilidade de ajustes verbais e
prorrogações automáticas por prazo indeterminado,
condição prevista no artigo 47 da Lei nº 8.245/91, tendo
em vista que (i) o parágrafo único do art. 60 da Lei nº
8.666/93, aplicado a esses contratos conforme dispõe o
Informação 1240 (0502961)
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§ 3º do art. 62 da mesma Lei, considera nulo e de
nenhum efeito o contrato verbal com a Administração e
(ii) o interesse público, princípio basilar para o
desempenho da Administração Pública, que visa atender
aos interesses e necessidades da coletividade, impede a
prorrogação desses contratos por prazo indeterminado;
9.1.3. a vigência e prorrogação deve ser analisada caso
a caso, sempre de acordo com a legislação que se lhe
impõe e conforme os princípios que regem a
Administração
Pública,
em
especial
quanto
à
veriﬁcação da vantajosidade da proposta em confronto
com outras opções, nos termos do art. 3º da Lei nº
8.666/93;” (Destacamos.)

3. No âmbito dos contratos de locação, a Lei nº 8.245/91
autoriza que o locatário promova a sublocação da totalidade do
imóvel ou de parcela deles. Tanto é assim, que o art. 13, da referida
Lei, estabelece que “a cessão da locação, a sublocação e o
empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do
consentimento prévio e escrito do locador.”
4. Logo, como os contratos de locação imobiliária
ﬁrmados pela Administração são regidos precipuamente pelo regime
jurídico que é próprio dessas contratações (art. 62, § 3º, I, da Lei nº
8.666/93), a rigor nada impede a Administração de, obtido o
consentimento prévio e por escrito do locador, transferir para
terceiros parcela do imóvel por intermédio de uma sublocação.
Aﬁnal, trata-se de uma prerrogativa constante da Lei nº 8.245/91, a
qual regulamenta as locações imobiliárias em geral.
5. Em outros termos, cabe ao TRE-AL notiﬁcar o locador
do imóvel para o ﬁm de obter a sua permissão quanto
à sublocação de parcela do imóvel locado, visando à instalação da
lanchonete. Acaso ele consinta prévia e expressamente com relação à
questão, a rigor nada impede a Administração de promover uma
licitação dirigida a contratar a sublocação do espaço destinado à
instalação da lanchonete.
6. Em vista disso, informa-se à Administração que há a
possibilidade de, obtida a permissão do locador, promover uma
licitação visando à sublocação do espaço.
7. Salvo melhor juízo, essa é a opinião desta Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC.
Informação 1240 (0502961)
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Respeitosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 19/02/2019, às 16:15, 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
0502961 e o código CRC A2130D7E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1363 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Trata-se de diligências legais junto as secretarias reguladoras
locais para a instalação desta lanchonete no 13º pavimento deste Regional.
Foram pesquisadas hoje pela manhã os orgãos SEDET e
Vigilãncia Sanitária e, quanto a primeira não será necessário regulação
alguma por não ter contemplado em planta nenhuma intervenção física seja de
reforma, ampliação ou quaisquer mudança impactante da planta original nesta
edificação.
Quanto a Vigilãncia Sanitária deve o locatário inteira-se de
providências a serem tomadas ao encaminhar requerimento próprio daquele
orgão para a retirada do Alvará Sanitário e pagamento de taxa conforme o tipo
de atividade econômica registrada no CNPJ como
empresa de
alimentação. Para isso, foi entregue em mãos ao servidor Mário Jorge Uchoa
inserir como obrigações no termo de referência:
1. cópia do requerimento pela Vigilancia Sanitária
2. apresentação de cópia de documentos segundo listagem elencada em panfleto
orientado e entregue no setor de protocolo pela Vigilancia Sanitária
3. pagamento de taxa para posterior emissão do Alvará Sanitário.
Portanto, em resumo, informo que por este tribunall não há
nenhuma pendência legal quanto a regulação junto a estes orgão elencados
acima.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 20/02/2019, às 15:49, 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
0504876 e o código CRC 8909B0FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
À Direção-Geral,
Sr. Diretor-Geral,
Ante a juntada dos documentos 0502930 e 0502936 e a consequente efetivação da
solicitação formulada no Despacho GDG 0501779, devolvo o feito à V. Sa., ao passo
em que, diante da inexistência de cláusula expressa acerca da possibilidade de
sublocação, sugiro seu encaminhamento à Assessoria Jurídica desta Corte.
Por oportuno, destaco que a análise da matéria em questão tem impacto direto no
andamento do processo 0000389-17.2019.6.02.8000, de modo que, salvo melhor
juízo, entendo que a providência adotada nos presentes autos deverá ser transportada
para aqueles, que tratam da cessão do espaço existente no 13º pavimento deste
Regional para instalação da lanchonete.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506024 e o código CRC 92071BF6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de encaminhamento pela Secretaria de
Administração, por conduto do Despacho GSAD 0506024, acerca da
juntada dos documentos 0502930
e 0502936, comprovando a
inexistência de cláusula expressa atinente à possibilidade de
sublocação do 13º pavimento deste Regional para instalação de
lanchonete.
Destaca o Titular da SAD, que a análise da matéria em
questão terá efeitos diretos no andamento do Processo SEI nº
0000389-17.2019.6.02.8000. Ademais, propõe, s.m.j, que a
providência adotada no presente procedimento seja transportada
para aquele.
Do exposto, levando também em consideração a
minudente manifestação na Informação SEGEC nº 1240 (0502961),
concernente à possibilidade de sublocação de espaço no 13º
pavimento do imóvel objeto do Contrato nº 04/2014, celebrado entre
este Regional e às Organizações Arnon de Mello, submeto os autos à
superior consideração de Vossa Excelência, propondo, com a devida
vênia, o encaminhamento destes à Assessoria Jurídica da Presidência
para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 22/02/2019, às 12:20, 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
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0506356 e o código CRC 77425338.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente,
remeta-se à Assessoria Jurídica da Presidência.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 22/02/2019, às 12:46, 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
0506459 e o código CRC 332DD373.
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PROCESSO
: 0000809-22.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
Projeto de instalação de lanchonete no prédiosede deste Regional. Sublocação do espaço em
que funcionará o estabelecimento. Inexistência de
cláusula contratual específica com a previsão de
ASSUNTO
:
sublocação. Informação nº 1240, da Seção de
Gestão de Contratos. Impacto na tramitação do
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
Parecer.

Parecer nº 368 / 2019 - TRE-AL/PRE/AJPRES
Senhor Presidente,
Cuida-se de procedimento iniciado por meio do
Memorando nº 96 (0494227), por instrumento do qual foi realizado
estudo para averiguação da viabilidade de instalação de lanchonete,
no 13º pavimento deste edifício-sede.
Instada pela Secretaria de Administração (0502910) a
manifestar-se sobre a previsão contratual de sublocação de espaços,
a Seção de Gestão de Contratos registrou, na Informação nº 1240
(0502961), que devem ser aplicadas as normas de direito privado
para a interpretação dos contratos em que a Administração Pública
figure como locatária de imóveis.
Por tal motivo, segundo a unidade, deve ser observada a
Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e
os procedimentos a ela pertinentes. Nesse sentido, conforme o
dispositivo do art. 13 do referido diploma legal, a sublocação
necessitaria de prévio consentimento do locador, por escrito.
Parecer 368 (0506935)
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Em seguida, a Secretaria
(0506024) o encaminhamento do feito
pronunciamento sobre a possibilidade
imóvel, destacando que a questão tem
SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.

de Administração sugeriu
à Assessoria Jurídica, para
jurídica de sublocação do
impacto direto no Processo

A Direção-Geral fez a conclusão do procedimento
(0506356) a essa Presidência, propondo o encaminhamento a esta
unidade consultiva.
Vieram os autos para pronunciamento (0506356).
É o que havia de essencial a ser relatado.
Inicialmente, cumpre registrar que se entende como
oportuna a manifestação prévia da Direção-Geral, por meio de sua
unidade de consultoria jurídica, antes mesmo de esta Assessoria
Jurídica da Presidência se pronunciar nos autos.
Isso, porque se trata da análise de uma eventual
contratação de empresa, motivo pelo qual deve haver
pronunciamento da unidade consultiva, em conformidade com os
dispositivos do art. 47, incisos I a III e V, do Regulamento da
Secretaria deste Tribunal (Resolução TRE/AL nº 15.904/2018).
Além desse fato, deve-se levar em consideração que
aquela unidade vem se pronunciando sobre a contratação de locação
do prédio-sede desta Corte, desde o momento em que opinou sobre
sua regularidade jurídica, antes de ﬁrmado o ajuste com a empresa
locadora.
Portanto, é de bom alvitre conceder oportunidade
à unidade para seu posicionamento a respeito da questão.
Por último, a depender do posicionamento jurídico
adotado, é mister possibilitar à Direção-Geral averiguar qual seria o
melhor desenlace para a questão, especialmente, no caso de ser
necessário buscar a autorização prévia da empresa locadora para a
realização de sublocação do espaço.
Parecer 368 (0506935)
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Essa preocupação decorre do fato de que estamos em
vias de renovar a contratação da locação do imóvel, o que deverá
ocorrer até o dia 27/02/2019, segundo informações registradas no
Processo SEI nº 0010620-40.2018.6.02.8000.
Ademais, como sabido por essa alta administração,
existem pendências a serem regularizadas pela locadora, que no
momento está em situação de descumprimento contratual, as quais
vêm sendo tratadas em vários processos administrativos, em
tramitação neste Tribunal.
Nesse mesmo procedimento, citado acima, veriﬁca-se
que foi agendada uma reunião com representantes da empresa
locadora para o dia 26/02/2019, às 15h, no edifício-sede deste
Regional (0506914). Ora, em caso de se necessitar de autorização
para a sublocação, talvez seja conveniente aproveitar essa
oportunidade para tanto.
Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica da
Presidência sugere a Vossa Excelência, salvo melhor juízo, que
determine a devolução dos autos à Direção-Geral, a ﬁm de que seja
ouvida a sua unidade de consultoria jurídica sobre a questão da
inexistência de cláusula contratual referente à possibilidade de
sublocação de espaço no prédio-sede deste Tribunal.

Excelência.

É

o

parecer.

À

consideração

superior

de

Vossa

Respeitosamente,
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário
Assessor Jurídico da Presidência
Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 25/02/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
Acato o sugerido pela Assessoria Jurídica desta Presidência no
Parecer nº 368 (0506935) e, com isso, determino a remessa do feito à
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, conferindo o prazo de 2 (dois) dias para
pronunciamento acerca do tema.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 26/02/2019, às 15:13, 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
0507735 e o código CRC 5BCF3578.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: SAD
CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE LANCHONETE - CONTRATO DE LOCAÇÃO OMISSO - APLICAÇÃO DO
:
REGIME JURÍDICO PRIVADO - LEI Nº 8.245/91

Parecer nº 394 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhora Diretora-Geral substituta,
1. DO OBJETO
Trata-se de estudo da viabilidade de instalação de
lanchonete, no 13º pavimento deste edifício-sede, solicitado
pelo Exmo. Senhor Presidente deste Regional.
A SMR apontou as medidas a serem adotadas, com
vistas a adequar o ambiente ao fim pretendido:
1.
Instalação
de
ar-condicionado
split 18.000 Btu´s, em razão da insidência
de sol poente;
2. Projeto arquitetônico (0494227);
3. Termo de referência para serviço de
marcenaria, aquisição de portas, bancada
de granito, cortina persiana, luminárias
e banquetas (0494227) ;
4. Termo de referência para concessão
onerosa do uso de dependência e bens
destinados à prestação de serviço de
restaurante e lanchonete, localizado no
edifício-sede, tramitando nos autos do
PA 0000389-17.2019.6.02.8000.
Diante dos aspectos técnicos envolvidos, o Senhor
Secretário de Administração, submeteu o feito à consideração
de V. Sa. pedindo vênia para inverter a ordem prevista no art.
4º da Resolução 15.787, e em atenção ao disposto no
parágrafo único do art. 9º do mesmo normativo, passar
diretamente à fase de cotação de preços, com sua remessa à
COMAP, para se aferir o impacto orçamentário da demanda e
promover as demais medidas necessárias à consecução do
objeto (0497980), no que foi atendido (0499659).
A Seção de Gestão de Contratos, fez juntar aos
autos os documentos 0502930 (Contrato de Locação)
e 0502936 (Apostilamentos) e se manifestou no sentido de
que devem ser aplicadas as normas de direito privado para a
interpretação dos contratos em que a Administração Pública
ﬁgure como locatária de imóveis (0502961). Em vista disso,
concluiu que há a possibilidade de se promover uma licitação
visando à sublocação do espaço, desde que obtida a
permissão do locador, como estipulado no art. 13, da Lei
nº 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis
urbanos.
A Senhora Arquiteta informa (0504876) que
sondou os órgãos SEDET e Vigilância Sanitária a respeito dos
procedimentos a serem adotados para regular formalização da
concessão. Quanto ao SEDET, aﬁrma que não será necessário
regulação alguma por não ter sido contemplada nenhuma
intervenção física seja de reforma, ampliação ou qualquer
mudança impactante da planta original da ediﬁcação. Quanto
à Vigilância Sanitária, explica que o locatário deverá inteirarse das providências a serem tomadas ao encaminhar
requerimento próprio para a retirada do Alvará Sanitário e

Parecer 394 (0509141)
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pagamento de taxa, conforme o tipo de atividade econômica.
Em seguida, a Secretaria de Administração sugeriu
(0506024) o encaminhamento do feito à Assessoria Jurídica da
Presidência, para pronunciamento sobre a possibilidade
jurídica de sublocação do imóvel, destacando que a questão
tem impacto
direto
no
Processo
SEI
nº 000038917.2019.6.02.8000.
Aquela unidade, por meio do Parecer 368
(0506935),
inicialmente entendeu
como
oportuna a
manifestação prévia da Direção-Geral, por meio desta unidade
de consultoria jurídica, por força do que preveem os incisos
I a III e V, do art. 47, da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018
(Regulamento da Secretaria deste Tribunal), uma vez que o
assunto em tela envolve contratação de pessoa jurídica.
Desse modo, vieram os autos a esta Assessoria
Jurídica, com a determinação de pronunciamento sobre a
inexistência de cláusula contratual referente à possibilidade
de sublocação de espaço no prédio-sede deste Tribunal, no
prazo de dois dias (0507735).
Eis o resumo dos fatos.
Inicialmente, vale destacar que a presente
manifestação não poderia ter ocorrido antes, dado que a
prorrogação do Contrato 04/2014, que trata da locação deste
edifício-sede, em trâmite nos autos do Procedimento
SEI 0010620-40.2018.6.02.8000, somente foi autorizada e
concluída na data de ontem, haja vista as pendências
discutidas nos seguintes procedimentos:
a) 0007138-55.2016.6.02.8000 - Entrega
da Carta de "Habite-se";
b) 0002058-76.2017.6.02.8000 Viabilização de projeto contra incêndio;
c) 0008492-81.2017.6.02.8000 - Execução
fiscal - penhora de pagamentos;
d) 0000703-94.2018.6.02.8000 Reajuste/2018;
e) 0008504-61.2018.6.02.8000 - Execução
judicial - Leilão judicial.
Ciente de que o acessório segue a sorte do
principal, aguardamos a conclusão daqueles autos para dar
início à análise destes.
2.
PRETENSÃO

DA

POSSIBILIDADE

JURÍDICA

DA

Inicialmente,
tem-se
que
o
Contrato
04/2014 0468887 realmente silenciou quanto à possibilidade
de sublocação, ainda que parcial, do imóvel, limitando-se a
dizer, em sua Cláusula Terceira que:

"O imóvel, objeto da presente locação é
destinado, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE,
para
uso
do
LOCATÁRIO,
mais
especiﬁcamente para a instalação do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas".
(Caixa alta presente no texto original).
Assiste razão à Seção de Gestão Contratual
quando aduz que, de acordo com o art. 62, § 3º, I, da Lei nº
8.666/93, os contratos em que a Administração ﬁgure como
locatária serão disciplinados eminentemente pelo regime
jurídico privado, no caso, pela Lei nº 8.245/91.
Sobre a aplicação do regime privado aos contratos
de locação, o TCU assim já decidiu, por meio do Acórdão nº
1127/2009-Plenário:
"Relatório do Ministro Relator
[...]

Parecer 394 (0509141)
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17.
Também
é
fato
que
o contrato de locação de imóvel, mesmo
celebrado pela Administração Pública,
tem
características
essenciais
de direito privado.
No
dizer
da
Administrativista Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
"...quando
a
Administração
celebra contrato cujo objeto apenas
indiretamente ou acessoriamente diz
respeito ao interesse geral (na medida em
que tem repercussão orçamentária, quer
do lado da despesa, quer do lado da
receita), ela se submete ou pode
submeter-se ao direito privado; por
exemplo,
para
comprar
materiais
necessários a uma obra ou serviço
público, para colocar no seguro os
veículos oﬁciais, para alugar um imóvel
necessário à instalação de repartição
publica, enﬁm, para se equipar dos
instrumentos necessários à realização da
atividade principal, esta sim regida
pelo direito público. " (grifo nosso)
Como visto acima, no âmbito dos contratos
de locação, a Lei nº 8.245/91 autoriza que o locatário
promova a sublocação da totalidade do imóvel ou de parcela
deles. Tanto é assim, que o art. 13, da referida Lei, estabelece
qu e "a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo
do imóvel, total ou parcialmente, dependem do
consentimento prévio e escrito do locador".
Dessa forma, uma vez que os contratos
de locação imobiliária ﬁrmados pela Administração são
regidos precipuamente pelo regime jurídico próprio a essas
contratações (art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93), a rigor, nada
impede a Administração de transferir a terceiros parcela do
imóvel por intermédio de uma sublocação, desde que obtido o
consentimento prévio e por escrito do locador.
Dito de outra forma, cabe ao TRE/AL notiﬁcar o
locador do imóvel para o ﬁm de obter a sua permissão quanto
à sublocação de parcela do imóvel locado, visando à
instalação de uma lanchonete. Em caso de consentimento,
prévio e expresso, nada impedria que a Administração
promovesse licitação dirigida a contratar a sublocação do
respectivo espaço, ainda que o contrato de locação vigente
(Contrato nº 04/2014) seja omisso quanto à questão. Posto
que o instrumento contratual atribui à Administração Pública
a utilização da totalidade do bem regido preponderantemente
pelo direito privado, os eventuais ajustes dele decorrentes
também deverão sê-lo. Aqui, mais uma vez, vale o princípio "o
acessório segue o principal".
2.1 DA CONCESSÃO DE USO
ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO
CANTINA OU LANCHONETE

DE
DE

Em consulta ao site da Zênite, contratada para
prestar consultoria jurídica a esta Corte, encontramos o
artigo seguinte que, por se adequar perfeitamente ao caso em
tela, transcrevemos em sua integralidade:
DOUTRINA - 142/120/FEV/2004
A LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE
USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA A
EXPLORAÇÃO
DE
CANTINA
OU
RESTAURANTE
por RAQUEL MARIA TREIN

Advogada

integrante
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Zênite.
"Em inúmeras situações, órgãos e
entidades públicas se deparam com a
conveniência e a oportunidade de
conceder espaço, dentro das próprias
dependências, para a exploração de
serviços de cantina ou restaurante. Os
serviços ali prestados atenderão tanto
servidores quanto particulares.
As dúvidas mais frequentes que surgem
nesses casos são: Qual a forma
adequada de viabilizar o uso? É
necessário licitar? Qual a modalidade
de
licitação
e
o
critério
de
julgamento a serem adotados? Qual o
prazo de vigência desses contratos?
Esse trabalho destina-se justamente a
orientar os envolvidos em casos como
esse e, ainda, a dirimir essas e outras
dúvidas a respeito do assunto.
FORMA ADEQUADA DE VIABILIZAR O
USO DE BEM PÚBLICO

São instrumentos aptos a viabilizar o
uso especial de bem público por
particular: a autorização, a permissão
e a concessão de uso.
Hely Lopes Meirelles deﬁne autorização
de
uso como
“ato
unilateral,
discricionário e precário pelo qual a
Administração consente a prática de
determinada
atividade
individual
incidente sobre um bem público”. E
acrescenta:
Não tem forma nem requisitos especiais
para sua efetivação, pois visa apenas a
atividades transitórias e irrelevantes para
o Poder Público, bastando que se
consubstancie em ato escrito, revogável
sumariamente a qualquer tempo e sem
ônus para a Administração.1
Já a permissão de uso, segundo deﬁnição
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é o “ato
administrativo unilateral, discricionário e
precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a
Administração Pública faculta a utilização
privativa de bem público, para ﬁns de
interesse público”.2

Tendo
em
vista
que
tanto
a
autorização quanto a permissão de
uso são viabilizadas através de ato
unilateral, precário e discricionário, o
que autoriza a revogação a qualquer
tempo, pode-se afastar o emprego de
ambas para viabilizar o uso de
bem público para a exploração de
serviços de cantina ou restaurante.
Explique-se o por quê dessa conclusão: o
particular terá que fazer um investimento
considerável para que possa explorar os
serviços de cantina e restaurante. No
mínimo, terá que contratar empregados
para auxiliar no desempenho dessa
atividade e, ainda, o fornecimento dos
produtos alimentícios necessários ao
preparo dos lanches e refeições. Em razão
desse investimento, a relação com a
Administração terá que ser mais estável.
O espaço deverá ser disponibilizado, pelo
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menos, pelo período necessário ao
retorno do investimento. Tendo em vista
que a autorização e a permissão de uso
são revogáveis a qualquer tempo, não se
apresentam como formas viáveis a
instrumentalizar uma relação como essa.
O que se deve destacar é que, nesse caso,
além de benefícios ao particular, estarão
envolvidos deveres à Administração. Em
face dessa bilateralidade (direitos e
deveres), a relação deverá ser formalizada
mediante contrato administrativo, mais
precisamente sob a forma de contrato
de concessão de uso, assumindo caráter
mais estável.
Celso
Antônio
Bandeira
de
Mello
define concessão de uso como o “contrato
administrativo pelo qual, como o nome já
indica, a Administração trespassa a
alguém o uso de um bem público para
uma finalidade específica”.3
CONCESSÃO
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS X CONCESSÃO DE USO DE
BEM PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO
DE SERVIÇOS
Na prática, às vezes existe confusão entre
as ﬁguras da concessão de serviços
públicos e a concessão de uso de
bem público para exploração de serviços.
Por isso, é necessário diferenciá-las.
A concessão de serviços públicos é o
instrumento pelo qual o Estado atribui o
exercício de um serviço público a
particular, para que ele o explore por sua
conta e risco, remunerando-se a partir da
cobrança de tarifas dos usuários.
Portanto, através da concessão de
serviço público o Estado autoriza o
exercício de atividade de natureza pública
por particulares. É o caso, por exemplo,
das concessionárias de rodovias.
Já a concessão de uso de bem público é o
meio pelo qual a Administração atribui o
uso de bem público a particulares,
para o exercício de determinada atividade
geralmente de caráter privado.
Da distinção traçada acima pode-se
concluir que, quando se falar em
utilização
de
espaço
dentro
da
Administração
para
exploração
de
serviços de cantina ou restaurante, o
instrumento adequado a viabilizá-la será
a concessão de uso de bem público.
NECESSIDADE
LICITAÇÃO

DE

PRÉVIA

A
concessão
de
uso
de
bem público deverá ser precedida de
licitação (art. 2º da Lei nº 8.666/93).
A licitação somente poderá ser
afastada caso ﬁque caracterizada
hipótese
de
dispensa
ou
inexigibilidade de licitação.
Isso porque o exercício dessa atividade
nas dependências de um órgão ou
entidade pública poderá interessar a
vários particulares, já que, regra geral,
existe um movimento considerável de
pessoas
nesses
lugares
e,
por
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conseguinte, uma gama de potenciais
consumidores.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A modalidade de licitação
adotada será a concorrência.

a

ser

Esse
entendimento
decorre
da
interpretação por analogia do § 3º do art.
23 da Lei nº 8.666/93, que forma-se no
seguinte sentido: embora o § 3º do art. 23
trate da concessão de direito real de
uso,4 que é uma hipótese mais especíﬁca,
o
ﬁm
mediato,
indireto,
desse
instrumento
é
idêntico
ao
da concessão de uso de bem público, qual
seja,
possibilitar
a
exploração
de
bem público por particular.
Além disso, cabe lembrar que a própria
Lei de Licitações privilegia a adoção da
modalidade mais ampla (art. 23, § 4º), o
que vem a fortalecer esse entendimento.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Com relação ao tipo de licitação a ser
adotado, também é possível utilizar-se,
por analogia, da disciplina especíﬁca
da concessão de direito real de uso. Isso
porque, nas concessões de uso, tal como
ocorre nas concessões de direito real de
uso, a Administração será remunerada
pela utilização do bem.

Assim,
em
licitação
destinada
à
concessão
de
uso
de
bem público para exploração de
serviços de cantina e restaurante, a
Administração poderá utilizar-se do
tipo
“maior
lance
ou
oferta”,
aplicando-se, por analogia, o disposto
no art. 45, § 1º, inc. IV da Lei nº
8.666/93.
Nas licitações realizadas sob o tipo
“maior lance ou oferta”, conforme o
próprio nome explica, será vencedor
aquele que apresentar a maior oferta para
a utilização do bem. Essa é uma típica
situação em que estão envolvidos
interesses secundários da Administração
– que são aqueles da Administração
enquanto
sujeito
de
direitos,
independentemente de sua qualidade de
servidora dos interesses públicos5 – uma
vez que o contrato será celebrado com
aquele que ofertar a melhor remuneração
para a utilização do bem. Em suma: nas
licitações de concessão de uso buscar-seá a maior vantagem pecuniária para a
Administração.
Desse
modo,
nessas
licitações,
a
Administração deverá ﬁxar no edital o
preço mínimo a ser pago para a
exploração
do
espaço,
sagrando-se
vencedor o autor da melhor oferta.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato
de concessão de uso não segue a
regra de que a duração do ajuste
deverá ﬁcar adstrita ao exercício
ﬁnanceiro em que foi pactuado (art.
57, caput da Lei nº 8.666/93). Isso
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porque a regra prevista nesse
dispositivo destina-se a reger os
contratos que geram gastos ao
Poder Público.
Assim, tendo em vista que nos contratos
de concessão de uso não estarão
envolvidos recursos a serem despendidos
pelo Poder Público, mas sim gastos por
parte do particular concessionário, o
critério a ser empregado para ﬁxar o
prazo de vigência deverá ser outro.

Nesses casos, o prazo de vigência
deverá ser determinado com base no
período necessário ao retorno do
investimento feito e à obtenção de
certa
margem
de
lucro
pelo
particular. Mas frise-se: de qualquer
forma deverá haver um prazo ﬁxo,
tendo em vista que é vedado contrato
administrativo com prazo de vigência
indeterminado (art. 57, § 3º da Lei nº
8.666/93).
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO
DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A
ADMINISTRAÇÃO CONCEDENTE

Se
a
Administração,
além
de
viabilizar o uso do espaço para
exploração dos mencionados serviços,
pretender
o
fornecimento
de
lanches/refeições
pelo
mesmo
particular, deverá licitar esses dois
objetos, quais sejam: o uso do
bem público e o fornecimento de
refeições.
Sendo
esse
o
caso,
desde
que
demonstrado que o interesse público em
questão impõe a contratação desses dois
objetos com o mesmo particular, será
possível licitá-los conjuntamente.
Com relação ao critério de julgamento a
ser adotado, pode-se apontar duas
soluções, dependendo a adoção de uma
ou de outra do objeto predominante do
contrato em questão.
Caso prepondere a prestação dos serviços
de cantina/restaurante, o critério de
julgamento poderá ser o menor preço por
refeição/lanche, devendo a Administração
estipular um valor ﬁxo mensal a ser pago
pelo contratado pela utilização do espaço.
De outro lado, se preponderar a utilização
do
espaço
pelo
contratado,
a
Administração
poderá
adotar
como
critério de julgamento a maior oferta para
o uso do local e das instalações, devendo
ﬁxar um valor máximo, sob a égide da
razoabilidade e da proporcionalidade, a
ser pago pelo fornecimento de cada
refeição/lanche.
DECISÕES
CONTAS

DOS

TRIBUNAIS

DE

O Tribunal de Contas da União
apontou
como
irregular
a
disponibilização
do
uso
de
bem público para exploração de
serviços de restaurante que não foi
precedida de licitação, ﬁxando prazo
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para a desocupação do espaço pelos
atuais beneﬁciários e determinando a
realização
de
procedimento
licitatório para a celebração de
contrato
com
essa
ﬁnalidade
(Decisão
101/2001
–
Plenário,
publicada no DOU 26.03.2001).
O TCU também entende que a licitação
para
concessão
de
uso
de
bem público deverá ser realizada sob a
modalidade concorrência (Decisão nº
240/94, 2ª Câmara, publicada no DOU de
11.10.1994 e Decisão nº 112/96, Plenário,
publicada no DOU de 26.03.1996).
O Tribunal de Contas do Estado do
Paraná,
em
resposta
à
consulta
formulada, pronunciou-se também no
sentido de que “a concorrência é a
modalidade de licitação a ser instaurada
em caso de concessão remunerada de uso
de bem, para instalação de lanchonete
dentro do Centro de Convenções”
(Protocolo 309/97- TC; Rel. Conselheiro
João Cândido F. da Cunha Pereira; sessão
29.03.1994; Decisão: Resolução 2394/94 TC).
DECISÕES JURISPRUDENCIAIS
Utilização
de
bem
público
para
exploração
de
serviços
de
lanchonete: concessão de uso, não
locação:
Administrativo. Contrato intitulado ‘de
locação’, ﬁrmado pela Administração e
por particular. Natureza jurídica do
contrato: Concessão de uso. Regras
aplicáveis: de direito público. Recurso
Não conhecido.
I - Ainda que tenha sido intitulado
‘contrato de locação’, o acordo ﬁrmado
entre a administração e o particular para
a instalação de lanchonete em rodoviária
municipal conﬁgura concessão de uso,
dando ensejo a aplicação das regras de
direito publico, e não da legislação civil.
II - recurso especial não conhecido.
‘manutenção’ das decisões proferidas nas
instâncias ordinárias. (STJ – RESP;
Processo: 198900099973; UF: SC; Órgão
Julgador: 2ª TURMA; relator Adhemar
Maciel; data da decisão: 11.12.1997;
Documento:
STJ000196727;
DJ
16/02/1998, p. 53).
Cabimento do pedido de reintegração de
posse após expirado o prazo do contrato
de concessão de uso:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO
LIMINAR.
1.
Desfeito
o
vínculo
jurídico
(concessão de uso) que justiﬁcava a
ocupação
de
bem
público
(espaço
destinado
a
lanchonete em faculdade), e não efetuada
a desocupação em tempo hábil, não é
ilegal a expedição de mandado liminar de
reintegração de posse.
2.
Improvimento
do
agravo
de
instrumento. (TRF - PRIMEIRA REGIÃO -
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AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
nº
01000669942;
Processo:
199801000669942
UF:
GO
Órgão
Julgador: Terceira Turma; Data da
decisão:
24.11.1998
Documento:
TRF100076720)
CONCLUSÕES
a)
O
contrato
administrativo
de concessão de uso é o instrumento
hábil a viabilizar a utilização de
bem público para a exploração de
serviços de cantina ou restaurante.
b) Concessão de uso de bem público não
deve ser confundida com concessão de
serviços
públicos.
Enquanto
a concessão de uso destina-se a viabilizar
a utilização de bem público para a
exploração de atividade geralmente de
caráter privado, a concessão de serviços
públicos tem a ﬁnalidade de atribuir a
particulares o exercício de atividades
públicas.
c) Será necessário realizar licitação para
conceder o uso de bem público para a
exploração de serviços de cantina ou
restaurante, a qual somente poderá ser
afastada caso reste caracterizada hipótese
de dispensa ou
inexigibilidade de
licitação.
d) A licitação deverá ser realizada sob a
modalidade “concorrência” e tipo “maior
oferta”.
e) O prazo de vigência do contrato
de concessão de uso deverá ser ﬁxado
com base no período necessário ao
retorno do investimento feito e à
obtenção de certa margem de lucro pelo
particular.
f) Se a Administração, além de viabilizar o
uso do espaço para exploração dos
mencionados
serviços,
pretender
o
fornecimento de lanches/refeições pelo
mesmo particular, deverá licitar esses
dois objetos em conjunto. Para tanto,
deverá demonstrar que a contratação
nesses termos é imprescindível para o
adequado
atendimento
do
interesse público em questão e adotar um
critério de julgamento que compatibilize
esses dois objetos.
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direito
administrativo. 15.
ed.
São
Paulo:
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2.2
ADEQUADA

DA

MODALIDADE

LICITATÓRIA

Embora, no ensaio acima, a autora cite decisão do
TCU que entendeu que a licitação para concessão de uso de
bem público deverá ser realizada sob a modalidade
concorrência (Decisão nº 240/94, 2ª Câmara, publicada no
DOU de 11.10.1994 e Decisão nº 112/96, Plenário, publicada
no DOU de 26.03.1996), encontramos uma decisão mais
recente, sugerindo a adoção da modalidade pregão. Trata-se
do ACÓRDÃO TCU 2844/2010 - PLENÁRIO , de 27.10.2010, e
publicada no DOU de 01.11.2010:
"Sumário
REPRESENTAÇÃO. CONCESSÃO DE USO
DE
ÁREAS
COMERCIAIS
DE
AEROPORTOS. LICITAÇÃO POR MEIO
DE
PREGÃO.
CONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
- É plenamente
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legal a utilização da modalidade
pregão para licitação destinada à
outorga de concessões de uso de
áreas comerciais em aeroportos. - A
atividade da Infraero, ao estabelecer o
pregão, para a licitação de concessões de
uso de áreas comerciais nos aeroportos
brasileiros,
encontra
respaldo
na
legislação
e atende plenamente o
interesse público.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Representação formulada pela empresa
“Como em Casa Refeições Congeladas –
ME”, formulada com base no art. 113, §
1º, da Lei nº 8.666/1993, em razão de
possíveis irregularidades que teriam sido
praticadas pela Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - Infraero no
âmbito
do
Pregão
Presencial
nº
030/GRAD-3-SBGR/2010.
ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1. com fulcro no art. 237, inciso VII, do
Regimento Interno do TCU, conhecer da
representação para, no mérito, considerála improcedente;
9.2. arquivar os autos, após ciência ao
interessado."
Há de se perquirir a amplitude dessa decisão, que
teve origem em representação ofertada pela Casa Refeições
Congeladas – ME contra a Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em razão de possíveis
irregularidades no Pregão Presencial nº 030/GRAD-3SGBR/2010, cujo objeto era a concessão de uso de área da
Infraero destinada à instalação e exploração comercial de
chocolateria.
Citando o voto condutor do Acórdão 3042/2008,
Plenário, Sessão de 10/12/2008, o TCU entendeu que o fato de
não estar previsto no regulamento do pregão o tipo maior
preço não impede que haja inovação no procedimento, dada a
natureza e complexidade do objeto a ser contratado e os
constantes posicionamentos assumidos por aquela Corte
Maior de Contas ao considerar a dimensão do princípio da
eﬁciência,
sua aplicação
ao
caso
concreto,
e o
interesse público. Cita ainda, o administrativista Marçal
Justen Filho: Insiste-se em reafirmar, nesse ponto, que a regra
do § 8º deve ser interpretada em termos. Nada impede que a
Administração produza modalidades inovadoras, inclusive
combinando soluções procedimentais, para a promoção de
contratos não abrangidos no âmbito específico da Lei nº 8.666
(...) Também não há impedimento em que sejam adotados
procedimentos competitivos próprios a propósito de
contratações diretas, em que a Administração sequer estaria
obrigada a adotar uma das modalidades licitatórias típicas”.
Prossegue sugerindo que se observe, os exatos
termos do Acórdão 3042/2008: a adoção de critério de
julgamento de propostas não previsto na legislação do Pregão,
do tipo maior valor ofertado para o objeto ora em questão,
somente será admissível, em princípio, em caráter
excepcional, tendo em vista o relevante interesse público da
aplicação deste critério alternativo para o atingimento dos
objetivos institucionais do ente público e como mecanismo
concretizador do princípio licitatório da seleção da oferta
mais vantajosa para a Administração. Tal especiﬁcidade deve
obrigatoriamente
ser
motivada
e
justiﬁcada
pelo
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ente público no processo relativo ao certame, além de ter
demonstrada sua viabilidade mercadológica.
Aduz que: a utilização do pregão, nas licitações
voltadas à outorga de concessões de uso de áreas comerciais
em aeroportos, atende perfeitamente aos objetivos da Infraero
e ao interesse público, possibilitando decisões em que se
preserva a isonomia de todos os interessados e os interesses
da Administração na obtenção da melhor proposta. A alegada
falta de disciplina legal especíﬁca não compromete a
legalidade ou a pertinência da utilização do instrumento,
talhado à perfeição para a ﬁnalidade de concessão de uso de
áreas comerciais. Aliás, todas as normas legais atinentes ao
pregão, permitem sua geral utilização para as ﬁnalidades de
todos os órgãos da Administração Pública, nos exatos termos
de suas disposições.
Mais uma vez, recorremos ao site da Zênite, em
busca de uma interpretação quanto ao alcance da referida
decisão e encontramos a seguinte reﬂexão, da lavra
de WASHINGTON LUÍS BATISTA BARBOSA, especialista
em Direito Público e em Direito do Trabalho, MBA
Marketing e MBA Formação para Altos Executivos
"A primeira questão que salta aos
olhos é: a decisão da Corte de Contas
estaria adstrita ao caso da Infraero??
A fundamentação do r. Acórdão não se
restringiu à análise do caso da Infraero,
conforme se pode facilmente depreender
dos trechos listados acima. Tanto o voto
do ilustre Relator Ministro Walton
Alencar Rodrigues como a declaração de
voto de Sua Excelência o Ministro
Benjamin
Zymler
trouxeram
como
argumento os princípios do Direito
Administrativo e, sem abandonar o caso
concreto sob análise, detiveram-se sobre
sua aplicação em abstrato.
Somente para ilustrar
acima, transcreve-se:

as

aﬁrmações

No caso das concessões de áreas de uso
comercial, especialmente
que
não
demandam
investimentos
em
benfeitorias, o objeto licitado pode ser,
com facilidade, objetivamente deﬁnido.
Além disso, a disputa pela concessão do
referido espaço pode ser realizada,
de forma
conveniente,
por
meio
de propostas e lances em sessão
publica. A única adaptação necessária e
natural será, pois, a seleção do licitante
que
oferecer
o
maior
valor
pela concessão, em vez do menor preço.
(Declaração de voto do Ministro Benjamin
Zymler.) (Grifamos.)
Atente-se que o Ministro Zymler faz
questão de falar de maneira a generalizar
o entendimento. Do contrário, falaria das
concessões especiﬁcamente de áreas em
aeroportos, e não de áreas de uso
comercial. Sem falar que a utilização da
palavra
“especialmente”
antes
da
qualiﬁcação das áreas que não demandam
investimentos leva o intérprete a um
entendimento ampliativo da aﬁrmação,
conforme reza a hermenêutica jurídica.
No mesmo sentido é o voto do Ministro
Relator, principalmente quando traz à
baila trechos do Acórdão nº 3.042/2009,
referente a uma consulta do Exmo.
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Ministro de Estado da Previdência Social
acerca da possibilidade de inovação
no modus
operandi do procedimento
licitatório de forma a viabilizar a
utilização de pregão eletrônico com tipo
maior preço.
Por
ﬁm,
citem-se
trechos
fundamentação no mesmo sentido:

da

(...) a utilização do pregão, nas licitações
voltadas à outorga de concessões de uso
de áreas comerciais em aeroportos,
atende perfeitamente aos objetivos da
Infraero
e
ao
interesse
público,
possibilitando decisões em que se
preserva a isonomia de todos os
interessados
e
os
interesses
da
Administração na obtenção da melhor
proposta.
(...)
Cumpre,
ainda,
observar
que,
ao
pesquisar o tema, não se encontra
nenhuma posição em contrário ou mesmo
tergiversação sobre hipóteses opostas à
decisão. A única manifestação que aborda
de maneira tangencial o assunto versa
somente sobre a natureza jurídica do
instrumento contratual para formalização
da concessão de uso.
(...)
Ante o exposto:
a) a natureza jurídica da concessão de
direito real de uso é diferente da natureza
jurídica de concessão de uso;
b) o art. 17 da Lei de Licitações obriga o
uso da modalidade de concorrência
para concessão de direito real de uso;
c) o caso sob exame é de concessão de
uso de espaço físico e de bens e, por
conseguinte, não se subsume à exigência
do diploma licitatório;
d) a intenção do legislador federal é exigir
licitação
prévia
na
modalidade
concorrência para as concessões de
direito real de uso, pois se trata de ato
similar
ao
de alienação
de bem
imóvel
público.
Diferentemente,
quando
se
fala
em
contrato
de concessão de uso, não há a
pseudoalienação
de
bem
imóvel público do primeiro, o que
leva à prescindibilidade da licitação
na modalidade concorrência;
e) a decisão do Tribunal de Contas da
União exarada no Acórdão nº 2.844/10 –
Plenário, por meio de seu Tribunal Pleno,
no dia 27.10.2010, e publicada no DOU de
01.11.2010, considera plena e legal a
utilização da modalidade pregão para
licitação destinada à outorga de uso
de áreas comerciais em aeroportos;
f) não se encontra nenhuma posição
em contrário ou mesmo tergiversação
sobre hipóteses contrárias à decisão
da
Corte
de
Contas. A
única
manifestação que aborda de maneira
tangencial o assunto trata somente da
natureza
jurídica
do
instrumento

Parecer 394 (0509141)
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contratual
para
da concessão de uso;

formalização

g) o voto do Ministro Relator e a
Declaração de Voto constante do Acórdão
do TCU analisaram a questão de maneira
ampla, permitindo a sua utilização pela
Administração Pública, e não somente no
caso concreto; e
h) a utilização da modalidade pregão
para escolha da melhor proposta no
caso
sob
análise
atende
ao
interesse público quando concretiza
os princípios da eﬁciência, da
isonomia, da impessoalidade e da
moralidade.
Entende-se que a Administração Pública
não
somente
poderá,
mas,
sobretudo, deverá adotar a modalidade
pregão para os procedimentos licitatórios
de cessão de uso de espaço, sendo
essencial
para
isso
tão
somente
providenciar a adaptação necessária e
natural para a seleção da proposta
vencedora, saindo daquela que oferecer o
menor preço para aquela que ofereça o
maior valor." (grifos nossos)

3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica opina
pela possibilidade da sublocação do espaço a ser destinado à
instalação de uma lanchonete, desde que precedida de prévio
e expresso consentimento do locador, por força do que dispõe
o art. 13 da Lei nº 8.245/91. A concessão de uso desse espaço
deverá ser precedida de licitação (art. 2º da Lei nº
8.666/93), na modalidade pregão, como previsto no Acórdão
TCU 2844/2010-PLENÁRIO, de 27.10.2010, e publicada no
DOU de 01.11.2010. Ressaltando que observância do
cumprimento das formalidades sanitárias indispensáveis à
autorização do funcionamento da empresa no espaço cedido
deverão ser acompanhadas e ﬁscalizadas pelo gestor do
contrato.
É o parecer, s. m. j. À consideração superior.
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 28/02/2019, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509141 e o código CRC E7868126.
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.

Emitido o Parecer nº 394 (0509141) da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, em atendimento à determinação
constante do Despacho GPRES nº 0507735, retornem-se os
autos
à Presidência,
para ﬁns
direcionamento
ao
Excelentíssimo desembargador Presidente, para conhecimento
e posterior deliberação.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/02/2019, às 19:28, 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
0509474 e o código CRC 7B354E41.
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Anexo Autorização Sublocação (0509781)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1644 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Colaciono aos presentes autos expediente da Diretoria da OAM,
ocasião em que manifestou sua anuência com a sublocação pretendida do
espaço do 13º andar do edifício sede deste Regional (eventos 0509781,
0509783 e 0509784).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509785 e o código CRC F738A51D.
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente,
remeto o presente feito à Assessoria Jurídica da Presidência
para análise.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 01/03/2019, às 11:56, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510067 e o código CRC F933E19C.
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PROCESSO
: 0000809-22.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avaliação. Viabilidade de instalação de lanchonete
no prédio-sede deste Tribunal. Concessão de
ASSUNTO
:
espaço público para exploração da atividade de
fornecimento de lanches. Parecer.

Parecer nº 456 / 2019 - TRE-AL/PRE/AJPRES
Senhor Presidente,
Cuida-se de procedimento iniciado por Memorando nº 96
(0494227), por meio do qual foi realizado estudo para averiguação da
viabilidade de instalação de lanchonete, no 13º pavimento deste
edifício-sede.
O cerne da questão dizia respeito à viabilidade jurídica de
sublocação de uma parte do edifício à empresa de fornecimento de
lanches, considerando que o Tribunal Regional é locatário do imóvel.
Após a instrução do feito, a Assessoria Jurídica da
Direção-Geral emitiu o Parecer nº 394 (0509141), que foi concluído
com a seguinte opinião:
Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica opina
pela possibilidade da sublocação do espaço a
ser destinado à instalação de uma lanchonete, desde
que precedida de prévio e expresso consentimento
do locador, por força do que dispõe o art. 13 da Lei
nº 8.245/91. A concessão de uso desse espaço deverá
ser precedida de licitação (art. 2º da Lei nº
8.666/93), na modalidade pregão, como previsto no
Parecer 456 (0513086)
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Acórdão TCU 2844/2010-PLENÁRIO, de 27.10.2010, e
publicada no DOU de 01.11.2010. Ressaltando que
observância do cumprimento das formalidades
sanitárias
indispensáveis
à
autorização
do
funcionamento da empresa no espaço cedido
deverão ser acompanhadas e ﬁscalizadas pelo gestor
do contrato.

Em seguida, a Secretaria de Administração juntou
informação (0509785) de que a empresa OAM, locadora do imóvel
onde funciona a sede deste Tribunal, consentiu com a sublocação de
parte do edifício para os ﬁns de funcionamento da lanchonete, como
pode ser veriﬁcado nos documentos anexados a este feito
(0509781, 0509783 e 0509784).
Vieram os autos a
Presidência, para pronunciamento.

esta

Assessoria

Jurídica

da

Após a manifestação da unidade consultivo-jurídica da
Direção-Geral (0509141) e, principalmente, depois de formalizada a
autorização da empresa locadora para a realização sublocação do
espaço destinado à lanchonete a ser contratada, situado no 13ª
pavimento do edifício, entende-se que a questão da possibilidade
jurídica de cessão do espaço para os ﬁns de fornecimento de lanches
e serviços afins foi superada.
Na ausência de regra especíﬁca no instrumento
contratual, atinente à hipótese de sublocação de área do prédio,
deve-se seguir a regra contida no art. 13, da Lei nº 8.245/91, que
prescreve que a sublocação depende de prévio consentimento, por
escrito, do locador.
Nesse sentido, tem-se como devidamente atendido o
requisito de consentimento prévio do proprietário do imóvel, com a
autorização de sublocação (0509781) assinada pelo responsável da
empresa locadora.
Resta a indicação de que a empresa a ser contratada para
a exploração de atividade de cantina ou restaurante deve ser
escolhida por meio de procedimento licitatório, na modalidade
pregão, em conformidade com o que foi observado pela Assessoria
Jurídica da Direção-Geral, no Parecer nº 394 (0509141), com base no
prededente do Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU
Parecer 456 (0513086)
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2844/2010-Plenário, de 27/10/2010).
Por oportuno, registre-se que, recentemente, foi
renovado o contrato de locação deste imóvel, por um período de 12
(doze) meses, como pode ser acompanhado nos autos do Processo
SEI nº 0010620-40.2018.6.02.8000.
Assim, é mister observar, na contratação da empresa,
que o prazo máximo de vigência contratual seja coincidente com a
vigência do contrato de locação do imóvel (0509560), considerando
que aquele negócio jurídico é acessório, com relação a esse último.
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere a Vossa
Excelência, salvo melhor entendimento, que autorize a continuidade
da contratação de empresa para exploração de atividade de
cantina/restaurante, em área localizada no 13º pavimento deste
edifício-sede, determinando o início de procedimento licitatório para
a seleção da contratada, a ser conduzido na modalidade de pregão.
No mais, sugere-se a adoção de prazo de vigência, para a
nova contratação, coincidente com aquele referente ao contrato de
locação do imóvel-sede, considerando que o ajuste relativo à
exploração de cantina é acessório, com relação a esse último negócio
jurídico.

Excelência.

É

o

parecer.

À

consideração

superior

de

Vossa

Respeitosamente,
Davi Antônio Gouvêa Moreira Costa
Analista Judiciário
Assessor Jurídico da Presidência
Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 13/03/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513086 e o código CRC 5BC03C4A.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: Secretaria de Administração

ASSUNTO

: Sublocação. Espaço. Sede. TRE/AL. Instalação. Fornecedor de lanches e refeições.

Decisão nº 784 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Apreciando a instrução do presente feito, constato a plena
possibilidade de locação de espaço deste imóvel para a instalação de empresa
com a finalidade de fornecimento de lanches e refeições.
De acordo com o teor das manifestações constantes do Parecer
394 (0509141) e do Parecer 456 (0513086), vislumbro que a cessão do espaço
necessário deverá ser precedido de licitação, observada para tanto a
modalidade pregão. Também há que se observar, como bem consignado pela
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, as regras sanitárias aplicáveis a
empreendimentos de similar natureza.
Conquanto silente o contrato de locação celebrado por esta
Corte para ocupação do presente imóvel, resta consignada, nos autos, a
essencial autorização da locadora para que seja celebrada avença que,
inevitavelmente, envolverá a sublocação da área existente no seu 13º andar,
conforme consta do evento 0509781.
Outrossim, e quanto à vigência do eventual contrato a ser
celebrado para a ﬁnalidade ora em análise, convém ressaltar que nada obsta
que a pactuação observe os paradigmas regulares de vigência estipulados
pelo regramento regente posto que o vencedor poderá explorar a atividade
nesta ou em qualquer outra dependência física em que sediado o Tribunal.
Eventualmente, e em sendo impossível a localização do estabelecimento por
questão de espaço em outro eventual ambiente, há formas de contornar a
questão a exemplo da própria rescisão contratual.
O feito, portanto, é regular e está apto a evoluir em consonância
com as etapas típicas da essencial disputa pública que precederá a instalação
do empreendimento.
Assim sendo, determino a remessa do expediente à Secretaria de
Administração para que, com máxima brevidade e por sua unidade
competente, promova a formalização dos procedimentos necessários à edição
do competente edital e à deflagração do certame licitatório respectivo.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/03/2019, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513547 e o código CRC 65B2CF73.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: Secretaria de Administração

ASSUNTO

: Cessão. Espaço público para exploração de atividade comercial. Fornecimento de lanches e refeição.

Decisão nº 874 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o objeto do presente feito, que versa sobre a
cessão onerosa de espaço, existente no atual prédio sede, para a exploração
da atividade comercial de fornecimento de lanches e refeições, resta evidente
o equívoco da decisão 784 (0513547).
Assim sendo, ao torná-la sem efeito, retomo a regular análise do
seu objeto para, com isso, AUTORIZAR os procedimentos iniciais relativos à
contratação de empresa para a necessária adequação do local destinado ao
estabelecimento, requisito prévio para que se dê, enfim, o certame definitivo.
Isso posto, remeta-se à Secretaria de Administração para os
procedimentos necessários.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/03/2019, às 17:54, 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
0517328 e o código CRC 64515ED9.
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
encaminho os autos para veriﬁcar a necessidade de
se providenciar o valor estimado para a contratação.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/03/2019, às 15:34, 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
0518943 e o código CRC 47D080E2.
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho SLC 0518943, 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 25/03/2019, às 15:55, 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
0518956 e o código CRC A81C7113.
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E-mail - 0519505
Data de Envio:
26/03/2019 15:11:03
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
daiane@nortevidros.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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E-mail - 0519514
Data de Envio:
26/03/2019 15:14:50
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
atendimento@blbox.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519514
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E-mail - 0519517
Data de Envio:
26/03/2019 15:17:10
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
vidracariapotiguar@yahoo.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519517
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E-mail - 0519525
Data de Envio:
26/03/2019 15:23:33
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
projetos@artifexplanejados.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519525
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E-mail - 0519595
Data de Envio:
26/03/2019 15:54:44
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
m.cpercianas@hotmail.com
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519595

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 98

E-mail - 0519615
Data de Envio:
26/03/2019 16:07:08
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@artifexplanejados.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519615
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E-mail - 0519656
Data de Envio:
26/03/2019 16:42:49
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
at.moveis.silva@gmail.com
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519656
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E-mail - 0519657
Data de Envio:
26/03/2019 16:44:44
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
lsmoveis@bol.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519657
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E-mail - 0519659
Data de Envio:
26/03/2019 16:46:02
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
neide.nflex@gmail.com
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0519659
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E-mail - 0520123
Data de Envio:
27/03/2019 14:35:42
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
solucao.marcenariaeservicos@gmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, Lotes 2 e 5, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520123
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E-mail - 0520149
Data de Envio:
27/03/2019 14:53:31
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contatocasadaspersianas@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, Lotes 3, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520149
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E-mail - 0520152
Data de Envio:
27/03/2019 14:56:06
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contatocasadecorada@al.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, Lote 3, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520152
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E-mail - 0520226
Data de Envio:
27/03/2019 16:00:42
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
atendimento@decorart.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520226
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E-mail - 0520227
Data de Envio:
27/03/2019 16:02:51
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
vidrobox.al@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520227
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E-mail - 0520229
Data de Envio:
27/03/2019 16:04:15
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
ornato@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520229
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E-mail - 0520279
Data de Envio:
27/03/2019 17:05:00
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
romero_azevedo123@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520279
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E-mail - 0520281
Data de Envio:
27/03/2019 17:06:50
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
vendas@pedrapolida.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520281
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E-mail - 0520283
Data de Envio:
27/03/2019 17:07:42
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
sopedras.al@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520283
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E-mail - 0520887
Data de Envio:
28/03/2019 15:33:00
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
gerenciapdvj@eletroluz-al.com
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520887
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E-mail - 0520893
Data de Envio:
28/03/2019 15:37:17
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
toque-final@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520893
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E-mail - 0520896
Data de Envio:
28/03/2019 15:39:12
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
wandercolmed@gmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br

Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0520896
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E-mail - 0521239
Data de Envio:
29/03/2019 09:03:07
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
projetos.emelmangabeiras@gmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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E-mail - 0521292
Data de Envio:
29/03/2019 09:26:05
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
compras@incomel.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustre Juci,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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E-mail - 0521295
Data de Envio:
29/03/2019 09:27:29
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
sac@bdesign.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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29/03/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KQQQQH666SAAH&View=Message&Print=Yes

De: Wander Colmed <wandercolmed@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/03/2019 05:38 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Boa tarde Sr José Valteno! Infelizmente, não disponibilizo dos matérias solicitados neste
orçamento.
Espero poder ajudar da próxima vez.
Atenciosamente
Wander Silva
Colmed
(82) 3357-3000 / (82) 98828-3685 (WhatsApp)

Em qui, 28 de mar de 2019 às 15:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de
adquirir Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária,
caso seja do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de
serviços e fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer
informação complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as
Unidades, vistos os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KQQQQH666SAAH&View=Message&Print=Yes

E-mail - RESPOSTA - Colmed (0521339)
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E-mail - 0523064
Data de Envio:
02/04/2019 14:40:53
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
prodelarprojetos@outlook.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0523064
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E-mail - 0523067
Data de Envio:
02/04/2019 14:42:14
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
atmoveis.silva@gmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0523067
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E-mail - 0523072
Data de Envio:
02/04/2019 14:44:12
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial-al@renovatto.com.br
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. Serviços de Marcenaria. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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E-mail - 0523074
Data de Envio:
02/04/2019 14:45:23
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
ph.diamond@hotmail.com
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. Serviços de Marcenaria. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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E-mail - 0523075
Data de Envio:
02/04/2019 14:46:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
adiziomoveis@gmail.com
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. Serviços de Marcenaria. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustres,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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E-mail - 0524072
Data de Envio:
03/04/2019 17:00:58
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
girleide.araujo@emelimoveis.combr
Assunto:
Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustre Girleide,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0524072
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E-mail - 0524073
Data de Envio:
03/04/2019 17:03:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
girleide.araujo@emelmoveis.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustre Girleide,,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0524073
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E-mail - 0524561
Data de Envio:
04/04/2019 14:19:14
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
pedrapolida_@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustre Manuel,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0524561
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E-mail - 0524574
Data de Envio:
04/04/2019 14:28:26
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
abimael@dekorart.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
Ilustre Senho Abimael,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens, na conformidade do Anexo II, do Termo de Referência afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0524574

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 130

E-mail - 0524601
Data de Envio:
04/04/2019 14:43:12
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
m.cpercianas@hotmail.com
Assunto:
Assunto: Assunto: Solicitação. Proposta orçamentária. Aquisição. Diversos itens. TRE/AL.
Mensagem:
llustre Clea,
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de adquirir
Diversos itens e Serviços de Marcenaria, na conformidade do Anexo II, Lote II, do Termo de Referência
afim, em anexo:
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa fornecedora participar da presente contratação de Prestação de serviços e
fornecimento de Bens.
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.
Muito atenciosamente,
José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
*Falar com Luciana (Arquiteta)
2122-7797
smr@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Para que esta Seção de Instrução de Contratações SEIC possa dar prosseguimento à pesquisa de preços dos
itens objetos do Anexo II do Termo de Referência/Projeto
Bás i c o 0497605, os quais deverão ser contratados com
empresas distintas (vidraçaria, marcenaria e lojas de
decoração), tendo em vista os ramos de atividades
especificados nos Lotes I a VII, solicitamos o encaminhamento
dos autos à unidade técnica demandante para indicar as
lojas/comércios aptos ao fornecimento dos itens constantes
do Lote V - Banquetas e Lote VI - Luminárias pendentes,
considerando as especiﬁcações e imagens de referência
desses itens.
Por oportuno, pedimos, ainda, que seja refeita a
numeração dos itens no TR, de forma sequencial, de modo a
não confundir as empresas participantes da cotação e,
posteriormente, da contratação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 08/04/2019, às 16:23, 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
0526029 e o código CRC 077C4B0A.

Despacho SEIC 0526029
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2489 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Para prestar auxílio a esta seção quanto a empresas que poderão
servir com produtos semelhante ao contido em Lote V - Banquetas e Lote VI
- Luminárias INFORMO:
1. Pesquisou-se empresas que tem objetos equivalentes e semelhantes;
2. Em anexo no evento (0527521) tabela de empresas fornecedoras que
provavelmente atenderão as especificações dos objetos e seus respectivos
contatos de acesso.
Portanto, ressalto que esses orçamentos caso não encontre
objetos iguais mas que sejam os mais semelhantes possíveis das referências
do TR, não descartando modelos compatíveis em similaridade quanto ao
material como de valores também, nesta fase. Solicito também, para se ter
mais segurança quanto a esta aquisição, tratando-se de objetos atípicos de
utilização
corriqueira
nas
unidades
deste
Regional,
que
seja
solicitado orçamentos com: imagem do objeto, material descrito além de
dimensões
para que possamos avaliar com precisão não só valores como
similaridade.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 10/04/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526625 e o código CRC A04CCF54.
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E-mail - 0526727
Data de Envio:
09/04/2019 15:51:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
diane@nortevidros.com.br
atendimento@blbox.com.br
vidracariapotiguar@yahoo.com.br
vidrobox.al@hotmail.com
ornato@hotmail.com
vidracariarochedo@yahoo.com.br
artvidros.maceio@gmail.com
vidralvidros123@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de espelho e porta de vidro temperado com instalação.
Contratação Direta. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/PE, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de espelhos e porta de vidro temperado, conforme especificações
abaixo, que deverão ser contratados de forma direta.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM:
Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado de 10mm de
espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca
Dorma 75 PTS como referência ou similar, além de todas as ferragens necessárias
em latão cromado, fechadura, para garantir um bom funcionamento, fechamento
e manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da
fechadura, face interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em Anexo I constante do Termo de Referência).
ESPELHOS (2 UNIDADES);
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm,
com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção entre a parede e o espelho, colado com silicone
especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do rodapé de granito, de forma que
permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I do Termo de
Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas as Servidoras Márcia, na Seção de
Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos
(2122.7797).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0526727
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E-mail - 0526776
Data de Envio:
09/04/2019 16:18:46
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
at.moveis.silva@gmail.com
atmoveis.silva@gmail.com
ismoveis@bol.com.br
solucao.marcenariaeservicos@gmail.com
projetos.emelmangabeiras@gmail.com
prodelarprojetos@outlook.com
comercial-al@renovatto.com.br
ph.diamond@hotmail.com
samermoveis@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento e instalação de serviços de marcenaria. Contratação Direta. PA
0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto para instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de serviços de marcenaria, conforme especificações abaixo, que
deverão ser contratados de forma direta.
BALCÃO DE ATENDIMENTO:
Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de
laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica
como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores em calha
de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o mesmo
acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e
Corte CC´ em Anexo I do Termo de Referência).
RODAPÉ
Recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref.
L 121 da marca Fórmica como referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I do Termo de Referência).
PORTA DE GIRO EM DUAS FOLHAS (DEPÓSITO):
em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da
marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural
com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I do Termo de Referência).
ARMÁRIO SUPERIOR:
com estrutura de MDF ultra de
15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´ em Anexo I do Termo de Referência).
ARMÁRIO INFERIOR:

E-mail SEIC 0526776
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com estrutura de MDF de 15mm,
sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF 15mm,
sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes),
completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´, DD`e EE´ em
Anexo I do Termo de Referência).
PRATELEIRA:
com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da
marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e
Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas as Servidoras Márcia, na Seção de
Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos
(2122.7797).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0526776
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E-mail - 0526816
Data de Envio:
09/04/2019 16:48:31
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
m.cpersianas@hotmail.com
contatocasadaspersianas@hotmail.com
contatocasadecorada@al.com.br
atendimento@decorart.com.br
toque-final@hotmail.com
projetos.emelmangabeiras@gmail.com
girleide.araujo@emelmoveis.com.br
abimael@dekorart.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de persiana com instalação. Contratação Direta. PA 000080922.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto para instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de persiana, conforme especificações abaixo, que deverá ser
contratado de forma direta.
Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca Indusflex como referência ou similar
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas as Servidoras Márcia, na Seção de
Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos
(2122.7797).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
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Yahoo Mail - Pedido cotação Cláudio Cortinas enviado por WhatsApp

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/27326?.intl=br&.lang=p...

Pedido cotação Cláudio Cortinas enviado por WhatsApp
De:

Marcia Melo (marcialmelo@me.com)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br
Data: terça-feira, 9 de abril de 2019 16:55 BRT

Ola Lisiane, segue o modelo e a especificação da cortina de persiana para orçamento para o TRE-Al , conforme conversamos há pouco.
Quando tiver pronto, me avise que vou buscar.
Persiana horizontal em madeira sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, cor tabaco ou marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90 L X 90 A, com
bastão de manuseio da lâminas de no mínimo 1,60 m de comprimento da marca Indusflex como referência ou similar.
No caso de contratação, as medidas deverão ser confirmadas. Obrigada

Enviado do meu iPhone
PHOTO-2019-04-09-16-51-08.jpg
113.4kB

1 de 1

Solicitação de Cotação Claudio Cortinas por WhatsApp (0526853)
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Nota Resposta negativa Claudio Cortinas (0526859)
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E-mail - 0526926
Data de Envio:
09/04/2019 17:36:55
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
sopedras.al@hotmail.com
mmgvenda@hotmail.com
admtokfinal@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de bancada de granito com instalação. Contratação Direta. PA
0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto para instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de bancada de granito e rodamão, conforme especificações abaixo,
que deverá ser contratado de forma direta.
Bancada de granito preto São Marco, polido, para um balção
em MDF com parte na alvenaria, de espessura 2cm com testeira de 04cm e
parte com rodamão de 10cm (ver Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo I do Termo de
Referência.
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas as Servidoras Márcia, na Seção de
Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos
(2122.7797).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0526926
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=M238Q...

De: Administrativo TokFinal <admtokfinal@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/04/2019 06:06 PM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para fornecimento de bancada de granito com instalação. Contratação Direta. PA
0000809-22.2019

Boa tarde, Márcia,
Segue em anexo orçamento conforme solicitado . Desde já agradecemos.
A ,
Monique Rhallaila
Setor Administra vo
(82) 3432-9958/3320-8066

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 9 de abril de 2019 17:36
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de bancada de granito com instalação. Contratação Direta. PA 0000809-22.2019
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto para instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas - TRE/AL, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação para o
fornecimento (com instalação) de bancada de granito e rodamão, conforme especificações abaixo, que deverá ser
contratado de forma direta.
Bancada de granito preto São Marco, polido, para um balção
em MDF com parte na alvenaria, de espessura 2cm com testeira de 04cm e
parte com rodamão de 10cm (ver Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo I do Termo de Referência.
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor proposta, quando
da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas as Servidoras Márcia, na Seção de Instrução
de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos (2122.7797).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexados:
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E-mail Orçamento Granito Tok Final (0527014)
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Arquivo: Orçamento lanchonete TRE-01.JPG

Tamanho: 176k

E-mail Orçamento Granito Tok Final (0527014)

Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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SUGESTÃO DE EMPRESAS PARA COTAÇÃO
TABELA
EMPRESAS e FONE PARA CONTATO

1.

Lote V

Lote VI

BANQUETA

LUMINÁRIAS

Gravatá Móveis Rústicos

– 3027.0131 /

Luz Design-3325.9494

3337.1658

2.

Germano Móveis – 3337.3517

Lúmina – 3327.7200

3.

VB Móveis – 99955-4321

Colmed – 3357.3000

4.

Art Junco – 3221.4835

Incomel – 3023.7963

5.

Fabricatto – 99987.0619

6.

Espaço Due - 99341-5093

Atenção:
Para solicitar os orçamentos sugiro que sejam objetos os mais semelhantes
possíveis do Termo de Referência, não descartando modelos de similaridade de
material e de valores também.

Solicito que se peça orçamento com imagem do objeto, material descrito além de
medidas para que possamos avaliar preço e similaridade.

Informação Sugestão de empresas fornecedoras (0527521)
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De: abimael@dekorart.com.br
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 11/04/2019 02:29 PM
Assunto: [seic] Orçamento Dekor Art
Boa Tarde Sra Maria Márcia,

Segue em anexo o orçamento conforme combinado
Estamos a disposição para duvidas e negociações

Atenciosamente: Abimael Souza

Anexados:
Arquivo: Cartão Interativo Dekor Art Abimael.pdf

Tamanho:
282k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 110419tribunal.pdf

Tamanho:
185k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail Dekorart enviando cotação granito (0528350)
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Cotação Dekorart - Granito (0528353)
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E-mail - 0528392
Data de Envio:
11/04/2019 17:05:41
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
elelyon@elelyon.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de persiana com instalação. Contratação Direta. PA 000080922.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Conforme contato mantido com Wellington nesta data, solicitamos cotação para a composição de um
projeto para instalação de uma lanchonete no prédio-sede do TRE=-AL, localizado na Av. Aristeu de
Andrade, nº 377 - Farol, para o fornecimento (com instalação) de persiana, conforme especificações
abaixo, o que deverá ser contratado de forma direta.
Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca Indusflex como referência ou similar
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas as Servidoras Márcia, na Seção de
Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos
(99981.1823 ou 2122.7797).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf

E-mail SEIC 0528392
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De: Art Vidros Maceio <artvidros.maceio@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 12/04/2019 09:21 AM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para fornecimento de espelho e porta de vidro temperado com instalação. Contratação
Direta. PA 0000809-22.2019
BOm dia!
Qual o tamanho da porta?

www.artvidrosmaceio.com.br
(82) 3327 4059
(82) 3327 2989 ( fax)

Em ter, 9 de abr de 2019 às 15:53, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas TRE/PE, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação para o fornecimento (com instalação) de
espelhos e porta de vidro temperado, conforme especificações abaixo, que deverão ser contratados de forma direta.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM:
Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado de 10mm de
espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca
Dorma 75 PTS como referência ou similar, além de todas as ferragens necessárias
em latão cromado, fechadura, para garantir um bom funcionamento, fechamento
e manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da
fechadura, face interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em Anexo I constante do Termo de Referência).
ESPELHOS (2 UNIDADES);
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77
com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção entre a parede e o espelho,
especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do rodapé
permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes

x 0,35)m, cristal 4mm,
colado com silicone
de granito, de forma que
BB`e FF em Anexo I do Termo de Referência).

Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor proposta, quando da
contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas as Servidoras Márcia, na Seção de Instrução de
Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos (2122.7797).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações
(2122.7711)

1 de 1

- SEIC

E-mail da Art Vidros questionando tamanho da porta de vid (0528890)
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22E-mail
98-QUESTIONAMENTO
93302789  -Art!Vidro
 (0529294)
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Anexo - QUESTIONAMENTO de empresa consultada - Deck (0529315)
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Anexo - QUESTIONAMENTO - Vidraçaria Potiguar (0529318)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Equipamentos para instalação de uma
Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
( corrigido em 15/04/2019)
Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete localizado no 13º pavimento

1. Objeto

da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, nesta cidade em conforme ANEXOS:
•

ANEXO I – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda de itens, dados
técnicos

•

ANEXO II – tabela de especificação

• ANEXO III – Imagens de referências do ambiente atualmente
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de uma lanchonete contendo:

2. Justificativa

espaço físico compatível as necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um bom funcionamento deste
ambiente. Entretanto, para que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários aquisições complementares a
estrutura física seguindo leiaute de planta no ANEXO I, da seguinte forma:
•

LOTE I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em Planta Baixa)

•

LOTE II – Confecção e instalação de marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e
05 (itens 4, 5, 9,10 e 11 em Planta baixa)

•

LOTE III – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta baixa)

•

LOTE IV – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta baixa)

•

LOTE V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)

•

LOTE VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em Planta baixa)

• LOTE VII – Espelho- Item 01 (item 16 em Planta baixa)
3.1. Os produtos a serviços fornecidos deverão ser novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão ser apresentados amostras
e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a serem utilizados, os
quais serão conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e
Reparos – SMR;
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3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos e previamente agendados em observância às Normas legais de
segurança e regulamentares aplicáveis e, às recomendações aceitas pela boa
técnica, em consonância com as dos fabricantes do material;

3. Disposições
Gerais

3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes equipamentos

incluindo

demolição de alvenaria, furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida,

tinta,

produtos

de

limpeza,

etc,

deverá

ser

fornecido

pelas

CONTRATADAS sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a)

Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a

entrega e instalação dos produtos no 13º pavimento da

sede provisória do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 357, no bairro do Farol, em MaceióAL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1)

provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de

posterior verificação da conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias úteis, após a verificação da
qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo com o especificado no
Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado pelo
Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d)

Constatada

a

ocorrência

de

desconformidade

com

o

Termo

de

Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
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interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada terá prazo de 10 (dez) dias
úteis para providenciar a sua substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto,
o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser
efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g)

O aceite/aprovação do objeto licitado pelo Contratante não exclui a

responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo
de Referência/Projeto Básico, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e fixação dos materiais, o local
deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos etc;
bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas afetadas quando da instalação,
inclusive, se necessário for, efetuando reparos e ou pintura do local;
Anexo I – Tabela Descritiva
4. Descrição ,
Especificação do Anexo II – Projeto Arquitetônico e Detalhes
objeto e planta Anexo III – Imagens de Referência
Os materiais deverão ser instalados no local descrito segundo ANEXO I, II e III,
5. Local e prazo a serem instalados no 13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de instalação de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• LOTE I – 30 (trinta) dias corridos

6. Prazo de

•

LOTE II – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE III – 15 (quinze) dias corridos

•

LOTE IV – 10 (dez) dias corridos

•

LOTE V – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE VI – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE VII – 10 (dez) dias corridos

Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
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Garantia e
Assistência
Técnica

•
•

de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro conforme conservação;
Demais produtos de 06 (seis) meses

Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro;
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual

7. Pagamento

deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da

8. Gestão e
fiscalização

Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas,

sem

prejuízo

das

legais,

que

podem

ser

aplicadas

cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas

9. Sanções
Administrativas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
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Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Página 4 de 20

Termo de Referência Corrigido (0529877)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 156

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 15 de abril de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos
Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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Planta Baixa Leiaute para a Lanchonete
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I

01

18

01

04

02

05

03

09

04

10

II

05

11

III

01

17

IV

01

02

V

01

01

VI

01

03

VII

01

16

Cortes e vistas referentes a planta baixa
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local
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DADOS TÉCNICOS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
Possui ponto de gás disponível
Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem instalados
Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com instalação a ser
executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
Geladeira (item 14 em Planta baixa)
Microondas (item 12 em Planta baixa)
Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Página 13 de 20

Termo de Referência Corrigido (0529877)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 165

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Tabela de Especificações
Equipamentos para instalação da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LOTE I
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01

(refere-se ao item
18 em Planta Baixa)

PREÇO
TOTAL

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo
(0,91m X 2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo
mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar,
além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da fechadura, face
interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I).

LOTE II
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITEM

01
(refere-se ao item
04 em Planta Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF,
de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em
padrão amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas
com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm,
branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores
em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o
mesmo acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta
Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé – recuado, de laminado decorativo,
sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como referência
ou similar (ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em
Anexo I).
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02
(refere-se ao item
05 em Planta Baixa)

03
(refere-se ao item
09 em Planta Baixa)

Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado
da marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot
melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I).
Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra
de 15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem
em hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em
alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes
AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I).

Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de
04
(refere-se ao item
10 em Planta Baixa)

05
(refere-se ao item
11 em Planta Baixa)

15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da
marca Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos
deslizantes), completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´em Anexo I).

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L
121, da marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).
LOTE III
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA

Imagem apenas ilustrativa

ITEM

Vista Frontal no Corte AA´

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01
(refere-se ao item
17 em Planta Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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tabaco ou marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com
bastão de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca
Indusflex como referência ou similar (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo
I).

LOTE IV
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E RODAMÃO

Planta Baixa da bancada em “L”

ITEM

01
(refere-se ao item 02
em Planta Baixa)

Vista Frontal Rodamão

Vista lateral Rodamão

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Aquisição com instalação de uma bancada de granito preto São Marco, polido, para
um balção em MDF com parte na alvenaria, de espessura 2cm com testeira de 04cm
e parte com rodamão de 10cm (ver Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em
Anexo I.

LOTE V
AQUISIÇÃO DE BANQUETAS

Imagem de referência

Vista Frontal local banquetas
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ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

1
(refere-se
ao item 01 em Planta
Baixa)

PREÇO
TOTAL

04(quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72
cm, altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto
23cm(l) x 34 cm (h), com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto, com encosto e
amarração em Rattan na cor capuccino e assento acolchoado revestido em Corino
preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I).

LOTE VI
LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência
ITEM

01
(refere-se
ao item 03 em
Planta Baixa)

Vista Frontal local luminárias

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

PREÇO
TOTAL

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes Cone em Alumínio preto e cobre com
haste de altura 1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm
de diâmetro, na cor marrom fosco externamente e dourado internamente, completas
de lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como referência ou similar ( ver corte
BB em Anexo I)

LOTE VII
ESPELHO

Vista Frontal e lateral do local espelhos
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PREÇO
TOTAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
01
(refere-se
ao item 16 em Planta
Baixa)

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m,
cristal 4mm, com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a parede e o
espelho, colado com silicone especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita circulação de ar por trás do espelho
(ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I).

Maceió/AL, 15 de abril de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista da porta de acesso

Vista interna

Vista da Bancada em “L”

Vista da janela

Vista interna

Vista posterior ponto de computador

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 15 de abril de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2645 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhores servidores da SEIC,
Mediante os questionamentos oriundos dos fornecedores quanto
aos termos e itens descritos de forma confusa, oportunamente em atenção
com as devidas desculpas pela demanda de procedimentos nesta unidade
técnica, foi corrigido e reeditado o Termo de Referencia em evento ( 0529877)
a fim de dar agilidade e prosseguimento ao que fora pleiteado.
Atenciosamente e disponível para o que se fizer necessário,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 16/04/2019, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529879 e o código CRC 32D2EDCF.
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E-mail - 0536753
Data de Envio:
06/05/2019 16:09:58
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
diane@nortevidros.com.br
atendimento@blbox.com.br
vidracariapotiguar@yahoo.com.br
vidrobox.al@hotmail.com
ornato@hotmail.com
vidracariarochedo@yahoo.com.br
artvidros.maceio@gmail.com
vidralvidros123@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de espelho e porta de vidro temperado com instalação.
Contratação Direta. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/PE, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de espelhos e porta de vidro temperado, conforme especificações
abaixo, que deverão ser contratados de forma direta.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM:
Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado de 10mm de
espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca
Dorma 75 PTS como referência ou similar, além de todas as ferragens necessárias
em latão cromado, fechadura, para garantir um bom funcionamento, fechamento
e manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da
fechadura, face interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em Anexo I constante do Termo de Referência).
ESPELHOS (2 UNIDADES);
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm,
com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção entre a parede e o espelho, colado com silicone
especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do rodapé de granito, de forma que
permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I do Termo de
Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas os Servidores Antonio ou Márcia, na
Seção de Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e
Reparos (2122.7797).
Atenciosamente,
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
E_mail_0526727.html
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf
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E-mail - 0536834
Data de Envio:
06/05/2019 16:54:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
contato@casadecorada-al.com.br
criativaclass@gmail.com
vendas@modernedecor.com.br
harmonyclass@hotmail.com.br
l.claristigre@gmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de Persianas com instalação. Contratação Direta. PA 000080922.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/PE, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de persiana,conforme especificações abaixo, que deverão ser
contratados de forma direta.
Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou marrom
escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com
bastão de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca Indusflex como
referência ou similar (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas os Servidores Antonio ou Márcia, na
Seção de Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e
Reparos (2122.7797).
Atenciosamente,
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)
Anexos:
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf
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E-mail - 0536861
Data de Envio:
06/05/2019 17:10:05
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
diane@nortevidros.com.br
atendimento@blbox.com.br
vidracariapotiguar@yahoo.com.br
vidrobox.al@hotmail.com
ornato@hotmail.com
vidracariarochedo@yahoo.com.br
artvidros.maceio@gmail.com
vidralvidros123@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de espelho e porta de vidro temperado com instalação.
Contratação Direta. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/PE, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de espelhos e porta de vidro temperado, conforme especificações
abaixo, que deverão ser contratados de forma direta.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM:
Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo
(0,91m X 2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo
mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar,
além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar. Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da fechadura, face
interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I).
ESPELHOS (2 UNIDADES);
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm,
com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção entre a parede e o espelho, colado com silicone
especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do rodapé de granito, de forma que
permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I do Termo de
Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas os Servidores Antonio ou Márcia, na
Seção de Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e
Reparos (2122.7797).
Atenciosamente,
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)
Anexos:
Termo_de_Referencia_0497605_TR__Lanchonete.pdf
E_mail_0526727.html
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf
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E-mail - 0536866
Data de Envio:
06/05/2019 17:11:51
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
diane@nortevidros.com.br
atendimento@blbox.com.br
vidracariapotiguar@yahoo.com.br
vidrobox.al@hotmail.com
ornato@hotmail.com
vidracariarochedo@yahoo.com.br
artvidros.maceio@gmail.com
vidralvidros123@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de espelho e porta de vidro temperado com instalação.
Contratação Direta. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores, ( FAVOR DESCONSIDERAR OS EMAILS ANTERIORES)
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/PE, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de espelhos e porta de vidro temperado, conforme especificações
abaixo, que deverão ser contratados de forma direta.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM:
Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo
(0,91m X 2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo
mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar,
além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar. Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da fechadura, face
interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I).
ESPELHOS (2 UNIDADES);
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm,
com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção entre a parede e o espelho, colado com silicone
especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do rodapé de granito, de forma que
permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I do Termo de
Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas os Servidores Antonio ou Márcia, na
Seção de Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e
Reparos (2122.7797).
Atenciosamente,
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)
Anexos:
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf
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E-mail - 0536930
Data de Envio:
06/05/2019 17:53:37
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@rloffice.com.br
projetos.emelmangabeiras@gmail.com
junior.realizeitalinea@hotmail.com
fernanda@fingermaceio.com.br
myhomeprojetos@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de Marcenaria com instalação. Contratação Direta. PA
0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no prédio-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/PE, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação
para o fornecimento (com instalação) de Marcenaria, conforme especificações abaixo, que deverão ser
contratados de forma direta.
01 - Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF,
de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em
padrão amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas
com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm,
branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores
em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o
mesmo acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta
Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé recuado, de laminado decorativo,
sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como referência
ou similar (ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em
Anexo I).
02- Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado
da marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot
melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I).
03- Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra
de 15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem
em hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em
alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes
AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I).
04-Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de
15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da
marca Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos
deslizantes), completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´em Anexo I).
05- Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L
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121, da marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas os Servidores Antonio ou Márcia, na
Seção de Instrução de Contratações (2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e
Reparos (2122.7797).
Atenciosamente,
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)

Anexos:
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

R.H. para dar prosseguimento à instrução de pesquisa de
preço em andamento nesta Seção de Instrução de Contratações SEIC, com base no Termo de Referência corrigido (0529877),
conforme Informação 2645 (0529879).
Maceió, 13 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 13/05/2019, às 16:02, 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
0540308 e o código CRC 7460B658.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.

Prezada Luciana Breda,
Sem prejuízo do andamento normal da presente
instrução, tendo em vista os orçamentos já recebidos por esta
Seção para a confecção de granito (Lote IV) para o projeto da
Lanchonete - 13º andar, solicitamos análise e aprovação, se
for o caso, das propostas recebidas, pendentes de
confirmação/validação pelos fornecedores:
Pedra Polida (0525085), no valor total de R$
1.374,55, sem desconto; Tok Final (0527014), no valor total
de R$ 1.463,55, sem desconto; e DekorArt (0528353), no valor
total de R$ 2.090,86, valores com a montagem incluída.
Informamos, outrossim, que não consideramos o
desconto, em princípio, por serem ofertados para pagamento à
vista, não sendo o caso, lembrando, por ﬁm, que, após
análise/aprovação, a empresa ofertante do melhor preço
deverá conﬁrmar no local as medidas estipuladas, mediante
devido acompanhamento técnico do proﬁssional responsável
pelo projeto.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 13/05/2019, às 16:43, 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
0540336 e o código CRC 9938FE5A.
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=NTBII6...

De: Vidral Vidros <vidralvidros123@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/05/2019 08:26 AM
Assunto: [seic] Orçamento

Bom dia
Segue em anexo orçamento solicitado
Qualquer duvida entrar em contato

Por favor acusar recebimento.
Atenciosamente

Alessandra
VIDRAL VIDROS
(82)3328-3472/3328-1149

Anexados:
Arquivo: Orçamento
TRE PE 090519.docx

1 de 1

Tamanho:
29k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformatsofficedocument.wordprocessingml.document

E-mail da Vidral enviando orçamentos (0540554)
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JO PEREIRA LEITE ME
Distribuidor Santa Marina – CNPJ n° 01.319.945/0001-33 Insc. Est. N° 24833784-0
Av. Menino Marcelo, 9100 A- Serraria Maceió-AL, CEP-57046-000 Fones: (82) 3328-1149/3472

Á TRE – PE
A4.: Antônio Ma6as
APRESENTAMOS O SEGUINTE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO
DISCRIMINADO:
01- Espelho 4 MM bizotado (1,34 X 35) .............................................................................................R$ 253,00
01- Espelho 4 MM bizotado (0,77 X 35).............................................................................................R$ 162,00
01- Vidro Incolor 10 MM Temperado (2,10 X 90) .............................................................................R$ 623,70
01- Mola WR .....................................................................................................................................R$ 550,00
Ferragens latão cromado e fechadura ..............................................................................................R$280,00
Puxador dupla face tubular .................................................................................................................R$ 330,00

Valor Total.....................................................................................................................................R$ 2.198,70

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: FATURADO PARA 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS

ATENCIOSAMENTE,
RITA (82) 99102-4246

MACEIÓ – AL, 09 DE MAIO DE 2019

Orçamento Vidral Lotes I e VII - Porta vidro e espelhos (0540555)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3163 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Prezada Márcia,
Em análise as propostas ofertadas em despacho evento
(0540308), em nada tenho a questionar entendendo que cada empresa
descreve o objeto a ser adquirido e instalado de forma distinta - Balcão de
granito em "L"(LOTE IV) contando que todas possuem o mesmo
entendimento junto aos acabamentos, detalhes e imagens anexas
apresentadas no Termo de Referência (0529877).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 14/05/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541204 e o código CRC 1351A5D5.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 3163 (0541204)

0541204v4
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E-mail - 0541293
Data de Envio:
14/05/2019 17:45:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
diane@nortevidros.com.br
atendimento@blbox.com.br
vidracariapotiguar@yahoo.com.br
vidrobox.al@hotmail.com
ornato@hotmail.com
vidracariarochedo@yahoo.com.br
artvidros.maceio@gmail.com
Assunto:
CONTRATAÇÃO DIRETA: Solicitação de cotação para fornecimento de espelho e porta de vidro
temperado. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
CONTRATAÇÃO DIRETA
PROPOSTAS SERÃO RECEBIDAS ATÉ 21/05/2019
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita em 06/05/2019 para envio de orçamento para o fornecimento com instalação
e montagem de porta de vidro e espelhos, conforme discriminado abaixo, para contratação direta, sem
licitação;
1) 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM medindo 0,91m x 2,10m:
giro 90 graus, incolor, contendo
mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar,
além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da fechadura, face
interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I do Termo de Referência em anexo).
2) ESPELHOS (2 UNIDADES) medindo 1,34m x 0,35m e 0,77m x 0,35m:
cristal 4mm, com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção entre a parede e o espelho, colado com
silicone
especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do rodapé de granito, de forma que
permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I do Termo de
Referência).
Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, com acompanhamento da Arquiteta responsável, oportunidade em que deverão ser
esclarecidas e checadas eventuais dúvidas relacionadas ao projeto (conforme TR em anexo).
Qualquer esclarecimento adicional, pedimos contatar a arquiteta responsável Luciana Breda - Seção de
Manutenção e Reparos, pelos telefones (82) 2122.7797 ou 99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)
Anexos:
E_mail_0536866.html
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0541293
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KF50X1...

De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Data: 13/05/2019 04:57 PM
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de Persianas com instalação. Contratação Direta. PA 0000809-22.2019

Márcia,
Esta empresa, alem do pedido em orçamento, trabalha com banquetas, segundo consta no catálogo, seria interessante ver com Luciana se atende.
Atenciosamente.
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

From: "Vendas MODERNE" <vendas@modernedecor.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 7 May 2019 10:39:01 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de Persianas com instalação. Contratação Direta. PA 0000809-22.2019
Bom dia,
Segue abaixo valor de 3,51 metros quadrados de persianas em madeira
sintética 50 MM na cor especificada
R$ 2.290,27
Prazo de Entrega : 15 Dias corridos.
Forma de Pagamento : de acordo com as normas financeiras dos órgãos
federais.
Temos extensa linha de bancadas, segue, em anexo, nossos catálogos.
Janaina Bernardes
Diretora Gerente
MODERNE DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Jangadeiros Alagoanos, 1481 – Loja 06 – Cittá Uffici
Pajuçara – Maceió – Alagoas – CEP 57.030-000
TEL : (82) 3327-8012 Whatsapp : (82) 99119-4128
www.modernedecor.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 16:54
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de Persianas com
instalação. Contratação Direta. PA 0000809-22.2019
Prezados Senhores,
Para a composição de um projeto de instalação de uma lanchonete no
prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/PE, localizado
na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, solicitamos cotação para o
fornecimento (com instalação) de persiana,conforme especificações abaixo,
que deverão ser contratados de forma direta.
Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na
cor tabaco ou marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A,
com bastão de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da
marca Indusflex como referência ou similar (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e
DD` em Anexo I).

Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante
vencedor da melhor proposta, quando da contratação.
Pedimos, por fim, em caso de qualquer dúvida, que sejam contatadas os
Servidores Antonio ou Márcia, na Seção de Instrução de Contratações
(2122.7711) ou Luciana - Arquiteta, na Seção de Manutenção e Reparos
(2122.7797).
Atenciosamente,
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(2122.7711)

Anexados:
Arquivo: Catalogo rivatti 2019.pdf

Tamanho: 11084k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Folder Rivatti 2019.pdf

Tamanho: 6719k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

E-mail com cotação Persiana empresa Moderne Decor (0541309)
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E-mail - 0541339
Data de Envio:
14/05/2019 18:14:44
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
m.cpersianas@hotmail.com
contatocasadaspersianas@hotmail.com
contato@casadecorada-al.com.br
criativaclass@gmail.com
harmonyclass@hotmail.com.br
l.claristigre@gmail.com
elelyon@elelyon.com.br
Assunto:
Solicitação cotação para fornecimento PERSIANA. pa 0000809-22.2019
Mensagem:
AQUISIÇÃO DIRETA
PROPOSTAS SERÃO RECEBIDAS ATÉ 21/05/2019
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita anteriormente para envio de orçamento para fornecimento (com instalação)
de persiana, conforme abaixo:
Persiana horizontal em madeira sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou marrom
escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das lâminas de no
mínimo 1,60m de comprimento da marca Indusflex (apenas referência) ou similar (ver Planta Baixa e
Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência que segue anexado).
Lembramos que a aquisição deverá ser feita na forma direta, sem licitação, conforme condiições do
Termo de Referência, e que as medidas deverão ser confirmadas no local,pela empresa que apresentar
melhor preço, com acompanhamento da arquiteta responsável pelo projeto.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a arquiteta Luciana Breda - (82) 99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0541339
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E-mail - 0541385
Data de Envio:
14/05/2019 18:48:19
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
at.moveis.silva@gmail.com
solucao.marcenariaeservicos@gmail.com
projetos.emelmangabeiras@gmail.com
prodelarprojetos@outlook.com
girleide.araujo@emelimoveis.combr
comercial-al@renovatto.com.br
samermoveis@hotmail.com
junior.realizeitalinea@hotmail.com
myhomeprojetos@hotmail.com
Assunto:
Solicitação orçamento serviços marcenaria. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
CONTRATAÇÃO DIRETA
PROPOSTAS SERÃO RECEBIDAS ATÉ 21/05/2019
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita anteriormente para envio de orçamento de fornecimento de móveis com
montagem e instalação, conforme abaixo:
1) Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt,
ultra branco texturizado (interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão amadeirado, textura
Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica ou similar.
Internamente prateleiras e gavetas com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF
15mm,
branco texturizado da marca Fórmica ou similar.
Puxadores em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades.
Porta com o mesmo acabamento do painel, composta de dobradiças e ferrolho (ver Planta
Baixa e Corte CC´ no Anexo I do Termo de Referência anexado).
Rodapé recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica ou
similar (ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´ no Anexo I do Termo de Referência).
2) Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF 18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida em laminado melamínico branco texturizado da marca Fórmica ou similar, de alta pressão no
sistema hot
melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural, com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ no Anexo I do Termo de Referência).
3) Armário Superior - com estrutura de MDF ultra de 15mm, branco texturizado (interno) e
(externamente) em MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura
Zebrano-RU, ref. M831 da marca Fórmica ou similar. Todo ele com colagem em hot melt .Com portas
basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver
Planta Baixa e Cortes
AA´, CC´, DD`e EE`no Anexo I do Termo de Referência).
4) Armário Inferior - com estrutura de MDF de15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e
(externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da
marca Fórmica ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes), completos de dobradiças e
puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´,
CC´, DD`e EE´em Anexo I do Termo de Referência).
5) Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica ou similar,
sistema hot melt (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência).

E-mail SEIC 0541385
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Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da escolha do contratado. No entanto, se entender necessário, estamos à disposição
para conferência prévia para elaboração do orçamento.
Qualquer dúvida, solicitamos contatar a arquiteta responsável Luciana Breda, na Seção de Manutenção e
Reparos (82) 2122.7797 ou 99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0541385
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Kit 4 Banquetas Hawaii Bistrô Encosto Junco Marrom Pintura Epóxi Aço Preta Assento Preto nas Lojas Americanas.com
2

tem tuuudo, pode procurar :)
oferta do dia

saldão

motorola one vision

cupom

outlet

banqueta para bar

Kit 4 Banquetas Hawaii Bistrô Encosto Junco Marrom Pintura Epóxi Aço Preta Assento Preto
(3)

(Cód.38963909)

Montagem de Conjunto de Mesa com Cadeiras - Gift Card Digital
+ R$ 149,00

vendido por Móveis MetalFlex
e entregue por Americanas.com

R$ 223,90
4x de R$ 55,97 s/ juros

comprar

R$ 223,90 em até 12x de R$ 18,65 s/ juros com Ame e receba R$ 22,39 (10% de volta)
R$ 190,31 no boleto bancário (15% de desconto)
R$ 190,31 em 1x no cartão de crédito (15% de desconto)
R$ 190,31 em 1x no cartão Americanas.com (15% de desconto) ou R$ 223,90 em até 12x de R$ 18,65 s/ juros
formas de parcelamento
Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.
Frete para:

https://www.americanas.com.br/produto/38963909/kit-4-banquetas-hawaii-bistro-encosto-junco-marrom-pintura-epoxi-aco-preta-assento-preto?pf…

Cotação Banquetas de junco.Americanas. (0542023)
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Kit 4 Banquetas Hawaii Bistrô Encosto Junco Marrom Pintura Epóxi Aço Preta Assento Preto nas Lojas Americanas.com

Frete para: CEP: 57051-090
Escolher meus endereços
Desculpe, essa loja não faz entrega desse produto para este CEP.

quem viu este produto, viu também

Kit 4 Banquetas Bistrô Aço Preto e
Assento Preto

Kit 4 Banquetas Berlim Junco
Cappuccino Tubo Preto com Asse…

Kit 2 Banquetas Hawaii Bistrô
Encosto Junco Marrom Pintura Ep…

(18)

(1)

(29)

Kit 4 Banquetas Cuba Preto Aço
Junco Sintético Assento Preto -…
(10)

4 ofertas a partir de

2 ofertas a partir de

5 ofertas a partir de

R$ 130,90

R$ 239,00

R$ 111,90

R$ 199,90

2x de R$ 65,45 sem juros

4x de R$ 59,75 sem juros

2x de R$ 55,95 sem juros

4x de R$ 49,97 sem juros

Conjunto 02 Banquetas em Couro
Pu - Vermelho - Bulk

Conjunto 02 Banquetas em Couro
Pu - Branco - Bulk

Kit 03 Banquetas Altas Com Encosto
Preto Com Assento Floral Preto -…

Banqueta Dobrável Secalux
M541050 Com Alca Prata E Assen…

4 ofertas a partir de

6 ofertas a partir de

R$ 349,00

R$ 349,00

R$ 211,90

R$ 35,90

7x de R$ 49,85 sem juros

7x de R$ 49,85 sem juros

4x de R$ 52,97 sem juros

produtos patrocinados

aproveite e veja também

https://www.americanas.com.br/produto/38963909/kit-4-banquetas-hawaii-bistro-encosto-junco-marrom-pintura-epoxi-aco-preta-assento-preto?pf…

Cotação Banquetas de junco.Americanas. (0542023)
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Torneira Bica Movel Gourmet
Bancada Jr

Escova Progressiva Zap All Time Kit
2x1 Litro - Nova Embalagem

Kit 3 Lustres Pendentes Luminária
Taça De Junco Marrom 17x15…

(21)

Kit 2 Banquetas Hawaii Bistrô
Encosto Junco Marrom Pintura Ep…

(2)

5 ofertas a partir de

Ops! Já vendemos todo o
estoque.

R$ 52,90
2x de R$ 26,45 sem juros

3 ofertas a partir de

R$ 105,00

R$ 111,90

5x de R$ 21,00 sem juros

2x de R$ 55,95 sem juros

informações do produto

ficha técnica
denunciar anúncio

avaliações

2.3

(3)

avaliar

0% dos clientes recomendam este produto
avaliações mais recentes

Defeito
17/04/2019

O produto chegou com defeito é estou tentando em devolver o produto e não entra na devolução
Georgina

esta avaliação foi útil?

(0)

(0)

Bom produto
23/03/2019

Pelo preço pago achei um ótimo produto chegou antes do prazo e em perfeitas condições eu recomendo...
Jonatan

esta avaliação foi útil?

(0)

(0)

O produto é regular..
14/02/2019

Comprei o produto e chegou até antes do tempo previsto o que é otimo. Porém os pezinhos de borracha de algumas banquetas não vieram, e uma das banquetas veio
descascada !! O que me fez uma vergonha, pois foi um presente.
Raiane

esta avaliação foi útil?

(0)

(0)

quem viu este produto, acabou comprando

https://www.americanas.com.br/produto/38963909/kit-4-banquetas-hawaii-bistro-encosto-junco-marrom-pintura-epoxi-aco-preta-assento-preto?pf…

Cotação Banquetas de junco.Americanas. (0542023)
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Kit 4 Banquetas Hawaii Bistrô
Encosto Junco Marrom Pintura Ep…

Kit 4 Banquetas Bistro Cuba Aço
Preto Junco Sintético Marrom…

Conjunto com 2 Banquetas - Preto ABS Giratória

Kit 2 Banquetas Cuba Preto Aço
Junco Sintético Assento Preto

R$ 223,90

R$ 247,90

R$ 219,90

R$ 116,00

4x de R$ 55,97 sem juros

5x de R$ 49,58 sem juros

4x de R$ 54,97 sem juros

2x de R$ 58,00 sem juros

Cadeira De Praia Em Alumínio
Reclinável 4 Posições Estampada…

Jogo de Lençol Solteiro Percal 200
Fios Aquarela 3 peças - Branco

3 ofertas a partir de

últimos produtos vistos
12%

Cadeira de praia dobrável - Mor

Cadeira de Praia Sortida R.2002 Mor

4 ofertas a partir de

R$ 55,29

R$ 42,90

2 ofertas a partir de

R$ 76,01

R$ 125,90
6x de R$ 20,98 sem juros

2x de R$ 21,45 sem juros

sugestão de produtos
banqueta em abs

banqueta

banquetas

banquetas para cozinha

banqueta alta

banquetas de bar

banco

banco alto

televendas 3003-1084

atendimento

cartão americanas.com

ame digital

lista de casamento

anuncie

marketplace

mais informações

https://www.americanas.com.br/produto/38963909/kit-4-banquetas-hawaii-bistro-encosto-junco-marrom-pintura-epoxi-aco-preta-assento-preto?pf…

Cotação Banquetas de junco.Americanas. (0542023)
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mais informações
voltar
institucional
dúvidas
serviços
americanas prime
ame digital

formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa
electron.
todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas.com. o preço válido será o da finalização da compra. havendo divergência, prevalecerá o
menor preço ofertado.

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 /
atendimento.acom@americanas.com
mapa do site

-

trabalhe na americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/38963909/kit-4-banquetas-hawaii-bistro-encosto-junco-marrom-pintura-epoxi-aco-preta-assento-preto?pf…

Cotação Banquetas de junco.Americanas. (0542023)
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E-mail - 0542096
Data de Envio:
15/05/2019 16:27:29
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
artjuncoal@bol.com.br
Assunto:
Solicitação de orçamento para fornecimento banqueta alta. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Olá Kassianne, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicito orçamento para fornecimento de 4 (quatro) banquetas altas
com encosto de fibra (junco, rattan ou outra), assento na cor capuccino ou similar acolchoado com
revestimento em corino, conforme modelo e Termo de Referência anexo.
Outrossim, identifiquei na sua página na internet modelo da banqueta Havaii Bistrô que atende ao
requerido pela arquiteta.
Qualquer dúvida, favor contatar-nos ou Luciana Breda - arquiteta, pelos telefones 2122.7797 ou
99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
Modelo banquetas.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0542096

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 198

E-mail - 0542107
Data de Envio:
15/05/2019 16:36:26
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
simonemirandamaia@hotmail.com
Assunto:
Solicitação cotação banquetas altas. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezada Simone,
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos orçamento para o fornecimento de 4 banquetas altas,
conforme modelo e Termo de Referência em anexo.
Lembramos que o produto pode ser semelhante, com similaridade de materiais.
Qualquer dúvida, pedimos contatar-nos ou a arquiteta Luciana Breda, pelos telefones (82) 2122.7797 ou
99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Modelo banquetas.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0542107
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E-mail - 0542122
Data de Envio:
15/05/2019 16:42:11
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
fabricattomoveis@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento banquetas altas. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezado Silvano, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos orçamento para o fornecimento de 4 banquetas altas,
conforme modelo e Termo de Referência em anexo.
Lembramos que o produto pode ser semelhante, com similaridade de materiais.
Qualquer dúvida, pedimos contatar-nos ou a arquiteta Luciana Breda, pelos telefones (82) 2122.7797 ou
99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Modelo banquetas.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0542122
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E-mail - 0542232
Data de Envio:
15/05/2019 18:01:49
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
paulamoveis.al@gmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento banquetas altas. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezada Bartira, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos orçamento para o fornecimento de 4 banquetas altas,
conforme modelo e Termo de Referência em anexo.
Lembramos que o produto pode ser semelhante, com similaridade de materiais.
Qualquer dúvida, pedimos contatar-nos ou a arquiteta Luciana Breda, pelos telefones (82) 2122.7797 ou
99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Modelo banquetas.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0542232
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16/05/2019

Yahoo Mail - Re: orçamento de persianas

Re: orçamento de persianas
De:

Márcia Melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: elelyon@elelyon.com.br
Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 08:45 BRT

Bom dia!
Agradeço o envio do orçamento solicitado e assim que tiver uma conclusão sobre a aquisição, entro em contato.
Como trata-se de um projeto com varios itens, pode ser que leve uns dias, mas darei retorno quando tiver com
todos os itens concluídos.
Muito obrigada
Maria Márcia
Enviado do meu iPhone
Em 15 de mai de 2019, à(s) 22:12, Elelyon <elelyon@elelyon.com.br> escreveu:

Bom dia!
conforme solicitado segue orçamento de persianas de madeiras .

Maria T. Silva
Assistente ADM
(82) 3022-3824 (82) 98220-2080

<image003.jpg>

<Orçamento de Persianas - TRE AL.docx>
<Orçamento de Persianas - TRE AL.docx>

E-mail El Elyon enviando cotação persiana (0542628)
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16/05/2019

(10 não lidos) - marcialmelo@yahoo.com.br - Yahoo Mail

Voltar Orçamento de Persianas - TRE AL.docx
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Cotação El Elyon de Persiana (0542632)
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Cotação El Elyon de Persiana (0542632)
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=NNAY2...

De: Fabricatto Móveis <fabricattomoveis@hotmail.com>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
CC: Fabricatto Móveis <fabricattomoveis@hotmail.com>
Data: 16/05/2019 06:17 PM
Assunto: [seic] FABRICATTO: Orçamento de Banquetas.

Boa noite Luciana.
Segue em anexo o orçamento de alguns modelos de banquetas (conforme o exemplo enviado por você).

Atenciosamente.

Thiago Augusto / Silvano Santos
Comercial - Setor de Vendas
_________________________________________________________________________________________________________
CONTATOS
(82) 3377.0811 - Telefone Fixo.
(82) 9 9987.0619 - Celular da Loja e WhatsApp.
fabrica"omoveis@hotmail.com
fabrica"omoveis.comercial@hotmail.com
fabrica"omoveis.ﬁnanceiro@hotmail.com

Anexados:
Arquivo: Orçamento_LUCIANA BREDA.pdf

1 de 1

Tamanho: 451k

E-mail Fabricatto enviando preços banquetas (0543092)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Proposta banquetas Fabricatto (0543095)

Orçamento: Luciana Breda
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR A PRAZO

VALOR A VISTA

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 206

04

BANQUETAS.
COM ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO.
BASE: EM AÇO PINTADO.
CORES: PRETO, VERMLHO E NUDE.
MEDIDAS: LARGURA: 0,50CM. ALTURA: 1,05M.
PROFUNDIDADE: 0,55CM.

3.160,00

2.790,00

04

BANQUETAS.
COM ASSENTO EM POLIURETANO.
BASE: EM AÇO PINTADO.
CORES: MARROM, CARAMELO E PRETO.
MEDIDAS: LARGURA: 0,51CM. ALTURA: 1,01M.
PROFUNDIDADE: 0,54CM.

3.960,00

3.490,00

IMAGEM ILUSTRATIVA

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR A PRAZO

VALOR A VISTA

Proposta banquetas Fabricatto (0543095)
SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 207

04

BANQUETAS.
COM ASSENTO EM POLIURETANO.
E ESTRUTURA EM POLIPROPILENO.
BASE: EM MADEIRA.
APOIO DOS PÉS: EM AÇO PINTADO.
CORES: CINZA, PRETO E BRANCO.
MEDIDAS: LARGURA: 0,41CM. ALTURA: 0,99CM.
PROFUNDIDADE: 0,41CM.

3.560,00

3.190,00

04

BANQUETAS.
COM ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO OU
EM POLIURETANO.
BASE: EM AÇO PINTADO.
CORES: TECIDO: LINHO BEGE OU MARROM.
COURO SINTÉTICO: MARROM OU PRETO VINTAGE.
MEDIDAS: LARGURA: 0,43CM. ALTURA: 1,05M.
PROFUNDIDADE: 0,37CM.

2.360,00

2.090,00

IMAGEM ILUSTRATIVA

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR A PRAZO

VALOR A VISTA

Proposta banquetas Fabricatto (0543095)
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04

BANQUETAS.
COM ASSENTO EM POLIURETANO.
BASE: EM AÇO PINTADO.
CORES: CARAMELO, PRETO E MARROM.
MEDIDAS: LARGURA: 0,48CM. ALTURA: 1,12M.
PROFUNDIDADE: 0,54CM.

3.560,00

3.190,00

04

BANQUETAS.
EM METAL, REVESTIDA EM PVC.
CORES: PRETO, MARROM E NUDE.
MEDIDAS: LARGURA: 0,46CM. ALTURA: 1,05M.
PROFUNDIDADE: 0,59CM.

3.160,00

2.790,00

IMAGEM ILUSTRATIVA

THIAGO AUGUSTO
COMERCIAL - SETOR DE VENDAS
(82) 3377.0811 / 9 9987.0619

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=RL5ND...

De: "Daiane Assis - Norte Vidros" <daiane@nortevidros.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/05/2019 11:11 AM
Assunto: [seic] orçamento norte vidros

Bom dia
Segue em anexo conforme combinado.
Atenciosamente,
Daiane Assis
Norte Vidros- Tel.fax:3357-3118 / 99306 - 0487
Setor de Vendas
E-mail:daiane@nortevidros.com.br

Anexados:
Arquivo: TREAL_118725.pdf

1 de 1

Tamanho: 217k

E-mail Nortevidros enviando (0543787)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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NORTE VIDROS

PROPOSTA Nº 118725

NORTE VIDROS LTDA
CNPJ: 04018749000117
Insc. Est.:246022299
Fone:
8233573118
Cliente:

333

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Endereço: Pça, Visconde de Sinimbu
Complemento:
Referênc:
Bairro:
CEP:
Veículo:

CENTRO
57020-720

DAIANE

Emissão:

17/05/2019

Impressão:

17/05/2019

Hora:

11:10

CPF/CNPJ: 06015041000138
RG/Insc:
Isento

Número:
Contato:

S/N

Cidade:
Fone:

MACEIÓ

Vendedor:
DAIANE
Local:
Local 1
Descrição
Item Código

Operador:

Class.Fiscal

Estado:
AL

Und

Qtde.

Valor unit.

Total

CV

1
000054
VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO
PORTA DE GIRO - FERRAGENS CROMADAS PADRONIZADAS
- MOLA HIDRAULICA DE PISO GDS8200 - PUXADOR EM AÇO
INOX CROMADO COM 80CM TUBULAR - FAIXA DE 20CM DE
PELICULA JATEADA COM NOME: LANCHONETE
MEDINDO: 2,1

M²

1,89

1.020,10

1.927,99

2

2
000027
ESPELHO INCOLOR 4MM
BISOTE 1CM - COLADO COM SILICONE CURA NEUTRA HORIZONTALMENTE SOB O GRANITO MEDINDO:
01 - 0,35 X 1,34
01 - 0,35 X 0,77

M²

0,88

453,00

398,64

2

Condição de Pagamento
Em atenção à:
Referênte:
Prazo de entrega
Validade
Tipo de Frete

TRE
ORÇAMENTO
15 dias
27/05/2019

Sub Total: 2.326,63
Total Produto R$ 2.326,63
Total: 2.326,63

OBSERVAÇÕES:
FORMA DE PAGAMENTO
EMPENHO

Atenciosamente

De acordo:

DAIANE

Cotação Nortevidros Porta e Espelhos (0543791)

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Data: 17/05/2019
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Cotação Vidraçaria Potiguar Porta e Espelhos (0543809)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Certiﬁco, para os devidos ﬁns, que, nesta data, em visita
a lojas especializadas no fornecimento de vidros e iluminação, recebi
orçamentos das empresas Vidraçaria Potiguar e Nortevidros para o
fornecimento da porta de vidro temperado e os espelhos
especiﬁcados nos TR (Lotes I e VII), e obtive a promessa de que
seriam
enviadas
cotações
para
o
fornecimento
dos
pendentes/luminárias especiﬁcados no TR (Lote VI) por parte das
empresas Iluminart (vendedora Denise) - localizada na Av. Álvaro
Calheiros, 04; Lúmina (Jeinny) - Av. Dr.Antônio Gomes de Barros,
551; e Luz Design (Aline) - Av. João Marques Luz, 753.
Maceió, 17 de maio de 2019.
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 17/05/2019, às 13:44, 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
0543812 e o código CRC 0631D3B9.

0000809-22.2019.6.02.8000

Certidão SEIC 0543812

0543812v5
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E-mail mensagem whatsapp Iluminart enviando cotações (0544217)
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PROPOSTA N. 57994
PEDIDO N.
Data: 17/05/2019
Modificado:
ARQTo: Loja
ARQTo:

Cliente: Tribunal Regional eleitoral de Alagoas
End.: Av Aristeu de Andrade, 377
Fone: 336-3230
CGC/CPF: 06,015,041/0001-38
I. Est.:

Farol
Cidade: Maceió

Descrição

Quant

Fone Arq.:
Cliente de: Denise Elias
Celular:

Cor

Amb

Pendente 1e27 16,5cm de diam x alt 30cm preto fora cobre dentro
848,10
mini bulb lampada Led 3w
3

Preço

Desc%

Subtotal

3

282,70

0

0

146,52

48,84

Prazo de entrega: 20 a 40ddp.
Frete: CIF(Terrestre)

R$ 994,62

Sub-Total :
Desconto % :

0

TOTAL DA PROPOSTA:

R$ 994,62

Cond. Pagamento: a vista

Orçamento SEM montagem

R$ 994,62

p/ 1+2

__________________________________________A Vista R$: 840,00
Iluminart:
__________________________________________
Cliente:

.16,5 diam x 30cm alt

Cotação Iluminart Luminária Opção 1 (0544219)
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PROPOSTA N. 57991
PEDIDO N.
Data: 17/05/2019
Modificado:
ARQTo: Loja
ARQTo:

Cliente: Tribunal Regional eleitoral de Alagoas
End.: Av Aristeu de Andrade, 377
Fone: 336-3230
CGC/CPF: 06,015,041/0001-38
I. Est.:

Farol
Cidade: Maceió

Descrição

Quant

mini bulbo Led 3w
Pendente 1e27 preto fora cobre dentro

Fone Arq.:
Cliente de: Denise Elias
Celular:

Cor

Amb

3
3

Prazo de entrega: 20 a 40ddp.
Frete: CIF(Terrestre)

Preço

Desc%

Subtotal

48,84
328,65

0
0

146,52
985,95

Sub-Total :

R$ 1.132,47

Desconto % :

0

TOTAL DA PROPOSTA:

R$ 1.132,47

Orçamento SEM montagem

Cond. Pagamento: a vista
1

R$ 1.132,47 p/ 1+2

__________________________________________A Vista R$:950,00
Iluminart:
__________________________________________
Cliente:

.14cm de diam x 31cm de alt

Cotação Iluminart Luminária Opção 2 (0544222)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 215

Nota Mensagem Whatsapp Luz Design enviando cotação lum (0544233)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Certiﬁco, para os devidos ﬁns, que, em mensagem em
áudio recebida no whatsapp de meu número pessoal enviada pela
empresa Luz Design (0544233), a representante Aline esclarece que
a loja tem, para pedido ao fabricante, o produto em preto ou marrom
com fundo ouro - não dourado. Esclarece, ainda, que o ouro seria um
dourado envelhecido, mais fechado, havendo, portanto, necessidade
de aprovação pela unidade demandante e, se for o caso, maiores
esclarecimentos diretamente com a arquiteta responsável, Luciana
Breda.
Maceió, 20 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 20/05/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544236 e o código CRC 187E64DF.

0000809-22.2019.6.02.8000

Certidão SEIC 0544236

0544236v5
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LUZ DESIGN ILUMINAÇÃO

FONE/ FAX (082) 3325-9494

ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA-EPP
AV. JULIO MARQUES LUZ, 753-C, JATIUCA
CEP. 57035-700
MACEIÓ/AL
CNPJ 04.487.554/0001-16
IE 246.01032-0

E-MAIL: luzdesign1@hotmail.com

CLIENTE: TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
END. AV. ARISTEU DE ANDRADE, 377

FONE: 9 9981-2312 - Mª MÁRCIA

DATA :

17/05/19

2122-2312

CNPJ.: 06.015.041/0001-38

ARQUITETO(A) :
CONTATO: ALINE

LUCIANA WANDERLEY

FONE :

e-mail.: seic@tre-al.jus.br

ORÇAMENTO

QT
3 PD 30.5028 MR/BR
3 LED A60 9W AM

PRODUTO

AMBIENTE

UNIT.
137,00
13,00

PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS CORRIDOS

TOTAL
CLIENTE

TOTAL
411,00
39,00
450,00

LUZ DESIGN

MERCADORIA FRÁGIL
OBS.: NÃO FAZEMOS TROCA DE PEÇAS POR ENCOMENDA
PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS CORRIDOS
ASS.: ______________________________

Cotação Luz Design. Luminária (0544442)

À VISTA DESCONTO DE 15%
382,50
PROPOSTA VÁLIDA POR 7 DIAS
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SEQ.: 104906
PROPOSTA: PR-005309
Obra:
Especificador:
Cliente:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE - AL
End.:
, nº. , - MACEIO-AL
SEIC@TRE-AL.JUS.BR
E-mail:
PJ:

Sim (

)

Não (

ü

)

Cap:

Sim (

)

Não (

ü

)

Data da Proposta: 20/05/2019
Validade da Proposta: 25/05/2019
Consultor(a): JEINNY
Telefone:
Celular: (82) 00000-0000

CAD:
Item

Qtd.

Ref.

1

LUM-23943

3

2

LUM-30165

3

Amb.

Descrição

R$ Unitário

R$ Total

PENDENTE OPÇÃO 2

511,53

1.534,59

PENDENTE OPÇÃO 1

256,61

769,83

Total:

6 Peças

2.304,42

Visto do Cliente
(82) 3327-7200 | 98836-4415

Observações:
PENDENTE COMPLETO COM ACESSORIOS E LAMPADAS. APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO MEDIANTE PAGAMENTO, O PRAZO DE FATURAMENTO DA FÁBRICA É DE 15 DIA
S, APÓS ESTE PRAZO A MERCADORIA ENTRA EM TRANSPORTE. A MONTAGEM DOS PENDENTES NÃO ESTÁ INCLUSA NESTE ORÇAMENTO.

E-mail da Lúmina enviando cotação (0544473)
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SEQ.: 104906
PROPOSTA: PR-005309
Obra:
Especificador:
Cliente:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE - AL
End.:
, nº. , - MACEIO-AL
SEIC@TRE-AL.JUS.BR
E-mail:
PJ:

Sim (

)

Não (

ü

)

Cap:

Sim (

)

Não (

ü

)

Data da Proposta: 20/05/2019
Validade da Proposta: 25/05/2019
Consultor(a): JEINNY
Telefone:
Celular: (82) 00000-0000

CAD:
Item

Ref.

Qtd.

1

LUM-23943

3

2

LUM-30165

3

Amb.

Descrição

R$ Unitário

R$ Total

PENDENTE OPÇÃO 2

511,53

1.534,59

PENDENTE OPÇÃO 1

256,61

769,83

Total:

6 Peças

2.304,42

Visto do Cliente
(82) 3327-7200 | 98836-4415

Observações:
PENDENTE COMPLETO COM ACESSORIOS E LAMPADAS. APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO MEDIANTE PAGAMENTO, O PRAZO DE FATURAMENTO DA FÁBRICA É DE 15 DIA
S, APÓS ESTE PRAZO A MERCADORIA ENTRA EM TRANSPORTE. A MONTAGEM DOS PENDENTES NÃO ESTÁ INCLUSA NESTE ORÇAMENTO.

Cotação Lúmina. 2 modelos (0544488)
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=CVO4H...

De: simone miranda maia maia <simonemirandamaia@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/05/2019 10:00 AM
Assunto: [seic] Solicitação cotação banquetas altas. PA 0000809-22.2019

Bom dia,
Marcia, segue o orçamento solicitado, observe se o mesmo é compatível, com sua solicitação. Aguardo um retorno
quando for possível, desde de já lhe agradeço.
Atenciosamente,
Simone Maia 82 99955-4321
Grupo VB Design

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 15 de maio de 2019 19:36
Para: simonemirandamaia@hotmail.com
Assunto: Solicitação cotação banquetas altas. PA 0000809-22.2019
Prezada Simone,
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos orçamento para o fornecimento de 4 banquetas altas, conforme
modelo e Termo de Referência em anexo.
Lembramos que o produto pode ser semelhante, com similaridade de materiais.
Qualquer dúvida, pedimos contatar-nos ou a arquiteta Luciana Breda, pelos telefones (82) 2122.7797 ou
99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexados:
Arquivo: TRIBUNAL ELEITORAL.pdf

1 de 1

Tamanho: 41k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

E-mail VB Design enviando orçamentos banquetas (0544493)
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NATURAL MÓVEIS LTDA
Av. Alvaro Otacilio, 3955 - Jatiuca - Maceio/AL - CEP: 57036-850
Fone/Fax: (82) 3311-4242/ (82) 99955-4321
CNPJ: 09.320.818/0002-47 IE: 242.17794-8
E-mail: simonemirandamaia@hotmail.com

PROPOSTA ORÇAMENTARIA
CLIENTE.:TRIBUNAL REG.ELEITORAL DE ALAGOAS
ARQUIT.:LUCIANA WANDELEY BRÊDA
VENDED.: SIMONE MAIA
DATA.:10/04/2019 REFEITO DIA 20/05/2019
ITEM
QUANT
DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
A PEDIR
4
BANQUETAS BASICA ACAB. A ESCOLHER
MEDIDA: 46X50X104H ASSENTO:76H

A PEDIR

OU
4

A PEDIR

OU
4

P.UNITÁRIO
R$ 2.998,20

P.TOTAL
R$ 11.992,80

P.Á VISTA
R$ 5.996,40

BANQUETAS CAOS ACAB. Á ESCOLHER
MEDIDA:50X48X102H

R$ 3.097,60

R$ 12.390,40

R$ 6.195,20

BANQUETAS AMADO ACAB. Á ESCOLHER
MEDIDA:55X58X101H

R$ 2.449,76

R$ 9.799,04

R$ 4.899,52

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ:29/05/2019

Cotação VB Design banquetas 3 modelos (0544495)
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Certidão Internet

1 de 1

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInt...

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União
Resultado da Consulta
As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 11.351.843/0001-59
são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB.

Nova Consulta

Certidão RFB TOK FINAL. Dados iinsuficientes. 1ª Granito (0544532)
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: M S GRANITOS EIRELI
CNPJ: 29.752.624/0001-47
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:15 do dia 22/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2019.
Código de controle da certidão: 939A.968F.9031.9427
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão RFB PEDRA POLIDA. validade 21/07/19. 2ª Granito (0544534)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: J.O.PEREIRA LEITE
CNPJ: 01.319.945/0001-33
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:57:55 do dia 31/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2019.
Código de controle da certidão: 210B.6DD2.ADEB.346E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão RFB VIDRAL. validade 30/07/19. 1ª Porta vidro (0544540)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: NORTE VIDROS LTDA
CNPJ: 04.018.749/0001-17
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:08:14 do dia 14/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2019.
Código de controle da certidão: AB18.74AE.4925.3A3C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão RFB Nortevidros. validade 10/11/19. 1ª Espelhos (0544555)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA
CNPJ: 04.487.554/0001-16
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:56 do dia 10/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2019.
Código de controle da certidão: EC17.9F30.9547.475C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão RFB Luz Design. validade 09/07/19. 1ª Luminárias (0544561)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.

Prezada Luciana Breda,
Diante dos orçamentos recebidos por esta Seção
para o fornecimento de luminárias (Lote VI do TR) para o
projeto da Lanchonete - 13º andar, solicitamos inicialmente
análise e aprovação, se for o caso, da proposta de melhor
preço apresentada pela empresa Luz Design - Ana Paula
Cavalcante Pessoa, CNPJ nº 04.487.554/0001-16 (evento
0544442), no valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), atentando-se para as observações feitas pela
vendedora Aline, conforme cópia da mensagem de whatsapp
em 0544233 e esclarecimento quanto à cor ouro disponível no
fabricante em 0544236.
Os demais preços totais apresentados para o
fornecimento das 3 (três) luminárias e as lâmpadas de led,
foram de R$ 769,83 e R$ 1.534,59 pela Lúmina evento 0544473 e pela Iluminart de R$ 994,62 e R$ 1.132,47 eventos 0544219 e 0544222.
Pedimos a gentileza, em caso de dúvidas quanto
aos modelos e cores apresentados para as luminárias, que
sejam esclarecidas junto às empresas consultadas, se
possível, cujos números de contatos encontram-se nos
orçamentos supramencionados.
Por oportuno, pedimos veriﬁcar as 2 propostas até
então recebidas com apresentação de alguns modelos de
banquetas, ainda que diferentes do modelo especiﬁcado, pelas
lojas Fabricatto (0543095) e VB Design (0544495),
informando, ainda, que a loja Gravatá Móveis não trabalha
mais com móveis em ﬁbra, seja natural ou sintética, lojas
sugeridas para consulta por esta unidade demandante.
Por ﬁm, lembramos que o modelo requerido para as
Despacho SEIC 0544564
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banquetas foi encontrado, até o momento, apenas nas Lojas
Americanas, porém não servindo de parâmetro nem mesmo
para veriﬁcação da compatibilidade do preço da aquisição,
uma vez que não há menção do valor do frete, por não
atenderem o estado de Alagoas, conforme evento 0542023.
Entretanto, continuamos nossa pesquisa que está sendo feita
em visita às lojas especializadas.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 20/05/2019, às 18:38, 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
0544564 e o código CRC 5B756EB7.

0000809-22.2019.6.02.8000
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E-mail - 0545059
Data de Envio:
21/05/2019 13:37:27
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
at.moveis.silva@gmail.com
solucao.marcenariaeservicos@gmail.com
samermoveis@hotmail.com
myhomeprojetos@hotmail.com
Assunto:
Solicitação orçamento serviços marcenaria. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
CONTRATAÇÃO DIRETA
Prezados Senhores,
Tendo em vista solicitação de orçamento feita anteriormente para confecção e instalação de móveis para
o TRE-AL, conforme descrito abaixo e planta anexada ao Termo de Referência, questionamos se há
interesse desta empresa em participar, lembrando que a contratação deverá ser direta, sem licitação,
pelo melhor preço apresentado.
Caso não haja interesse, independente do motivo, pedimos informar, para que possamos dar
prosseguimento ao feito.
1) Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt,
ultra branco texturizado (interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão amadeirado, textura
Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica ou similar.
Internamente prateleiras e gavetas com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF
15mm,
branco texturizado da marca Fórmica ou similar.
Puxadores em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades.
Porta com o mesmo acabamento do painel, composta de dobradiças e ferrolho (ver Planta
Baixa e Corte CC´ no Anexo I do Termo de Referência anexado).
Rodapé recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica ou
similar (ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´ no Anexo I do Termo de Referência).
2) Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF 18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida em laminado melamínico branco texturizado da marca Fórmica ou similar, de alta pressão no
sistema hot
melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural, com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ no Anexo I do Termo de Referência).
3) Armário Superior - com estrutura de MDF ultra de 15mm, branco texturizado (interno) e
(externamente) em MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura
Zebrano-RU, ref. M831 da marca Fórmica ou similar. Todo ele com colagem em hot melt .Com portas
basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver
Planta Baixa e Cortes
AA´, CC´, DD`e EE`no Anexo I do Termo de Referência).
4) Armário Inferior - com estrutura de MDF de15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e
(externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da
marca Fórmica ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes), completos de dobradiças e
puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´,
CC´, DD`e EE´em Anexo I do Termo de Referência).
5) Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica ou similar,
sistema hot melt (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência).

E-mail SEIC 0545059
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Lembramos que as medidas deverão ser confirmadas no local pelo participante vencedor da melhor
proposta, quando da escolha do contratado. No entanto, se entender necessário, estamos à disposição
para conferência prévia para elaboração do orçamento.
Qualquer dúvida, solicitamos contatar a arquiteta responsável Luciana Breda, na Seção de Manutenção e
Reparos (82) 2122.7797 ou 99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0545059
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E-mail - 0545381
Data de Envio:
21/05/2019 18:06:01
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
admtokfinal@hotmail.com
tok.projetos@gmail.com.br
Assunto:
Solicitação de documentação de regularidade fiscal e tributária para contratação. PA 0000809-22.2019.
LoteIV
Mensagem:
Prezada Monique, boa noite!
Para que possamos dar continuidade ao processo de contratação do granito, conforme orçamento nº
8649, pedimos a gentileza de que nos sejam encaminhadas as certidões de regularidade fiscal e tributária
junto à Receita Federal do Brasil, SEFAZ-AL e Prefeitura Municiipal de Maceió, uma vez que não estamos
conseguindo extraí-las diretamente pela internet, donde constam que os dados disponíveis naqueles
órgãos são insuficientes para emissão de certidão por meio da internet.
Aproveitamos para solicitar a revalidação do orçamento, com confirmação do valor total da contratação
em R$ 1.240,00 (mil, duzentos e quarenta reais).
Agradecemos desde já a atenção dispensada.
Cordialmente,
Maria Márcia Leite de Melo
Anexos:
E_mail_0527014_Email_orcamento_Tok_Final_Granitos.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0545381
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E-mail - 0545405
Data de Envio:
21/05/2019 18:33:33
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
daiane@nortevidros.com.br
Assunto:
Solicitação de certidão municipal. Contratação espelhos. PA 0000809.22-2019
Mensagem:
Prezada Daiane, boa noite!
Para que possamos dar continuidade à contratação dos espelhos para o projeto da lanchonete do TRE-AL,
conforme orçamento de menor preço recebido da Nortevidros (em anexo), solicitamos enviar-nos a
certidão negativa de débitos junto à prefeitura municipal, uma vez que não estamos conseguindo extraí-la
diretamente pela internet, por constar que o cadastro da Nortevidros encontra-se desatualizado junto à
Prefeitura.
Pedimos, outrossim, que seja confirmado o valor apresentado para o fornecimento com instalação dos 2
(dois) espelhos, no valor total de R$ 398,64 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro
centavos).
Agradecemos desde já, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
Certidão Municipal cadastro desatualizado Nortevidros 1ª espelhos.pdf
Cotacao_0543791_Cotacao_Nortevidros.pdf

E-mail SEIC 0545405

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 233

E-mail - 0545411
Data de Envio:
21/05/2019 18:45:08
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
vidralvidros123@hotmail.com
Assunto:
Solicitação envio certidão FGTS. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezada Eliane, boa noite!
Para que possamos dar prosseguimento à contratação da porta de vidro temperado, cujo orçamento de
menor preço foi apresentado pela Vidral (anexo), pedimos encaminhar-nos a certidão de regularidade
junto ao FGTS, a qual se encontra desatualizada, segundo dados obtidos no site da caixa, razão pela qual
não conseguimos extraí-la diretamente. Lembramos que todas as demais certidões necessárias à
contratação estão regulares e já emitidas.
Aproveitamos o ensejo para pedir a confirmação do valor total apresentado para o fornecimento da porta
de vidro temperado, inclusos as ferragens e o puxador, na forma requerida no Termo de Referência, no
valor total de R$ 1.783,70 (mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
Anexos:
Certidão FGTS Vidral desatualizada.pdf
Orcamento_0540555_Orcamento_Vidral_Lotes_I_e_VII_TRE_PE_090519.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0545411
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E-mail - 0545424
Data de Envio:
21/05/2019 19:06:04
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
pedrapolida_@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de certidões e confirmação de orçamento. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezada Jéssica, boa noite!
Para que possamos dar prosseguimento ao processo de contratação do granito para a lanchonete do TREAL, pedimos enviar-nos as certidões de regularidade junto à prefeitura municipal, por apresentar
pendência e junto à SEFAZ-AL, devido à insuficiência de informações no momento, conforme anexo.
Por oportuno, pedimos confirmar o valor total orçado para o fornecimento do granito, incluída instalação,
em R$ 1.262,00 (mil, duzentos e sessenta e dois reais), para pagamento por meio de nota de empenho.
Agradecemos desde já, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
Certidão Municipal POSITIVA Pedra Polida (MS Granitos) 2ª granitos.pdf
SEFAZ Pedra Polida insuficiente.pdf
Cotacao_0525085_Pedra_Polida.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf

E-mail SEIC 0545424
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De: "Silva & Cia Marcenaria" <atmoveis.silva@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/05/2019 09:45 AM
Assunto: [seic] PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Bom dia!
Segue orçamento solicitado.
Aguardamos contato!
--

A T Móveis Planejados
(82) 8871-5613/ 3432-2000

Anexados:
Arquivo: PROPOSTA
ORÇAMENTO TRE-AL 22
MAI.docx

Tamanho:
17k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformatsofficedocument.wordprocessingml.document

E-mail Marcenaria Silva enviando orçamento (0545671)
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ANTONIO DA SILVA MARCENARIA LTDA
CNPJ: 33.132.056/0001-59
PROPRIETÁRIO: ANTONIO DA SILVA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: TRE-AL

Orçamento composto por: Balcão de atendimento, Porta de giro em duas folhas,
Armário superior, Armário inferior e Prateleira.

TOTAL: R$ 13.606,00
SENDO; ENTRADA: R$ 6.803,00
ENTREGA: R$ 6.803,00

OBS.: NESSE ORÇAMENTO NÃO ESTÁ INCLUSOS PUXADORES. VIDROS, ESPELHOS E
ACESSÓRIOS.

PRAZO DE ENTREGA: 50 A 60 DIAS.

MACEIÓ – AL, 22 DE MAIO DE 2019.

Av. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 736 FEITOSA
CONTATO: 82 98871.5613 / 3027.2099
E-MAIL: atmoveis.silva@gmail.com

Orçamento Marcenaria Silva (0545675)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 237

ANTONIO DA SILVA MARCENARIA LTDA
CNPJ: 33.132.056/0001-59
PROPRIETÁRIO: ANTONIO DA SILVA

Av. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 736 FEITOSA
CONTATO: 82 98871.5613 / 3027.2099
E-MAIL: atmoveis.silva@gmail.com

Orçamento Marcenaria Silva (0545675)
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E-mail - 0545709
Data de Envio:
22/05/2019 14:49:52
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
atmoveis.silva@gmail.com
Assunto:
Cotação TRE-AL. Inclusão de puxadores e ferragens. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezada Ariana,
Recebemos a cotação solicitada e agradecemos.
No entanto, no valor total apresentado é necessário que estejam incluídos puxadores em calha de
alumínio natural com tampinha nas extremidades Amortecimentos, ferragens e fechaduras cilíndricas.
Porta composta de dobradiças e ferrolho, tudo que será utilizado, na confecção, montagem e instalação
dos móveis.
Veja que na proposta enviada pela Marcenaria consta a observação de que esses itens (puxadores,
amortecimento, ferragens e fechaduras cilindricas) não estão inclusos no orçamento.
Além disso, lembro que o pagamento será feito por meio de nota de empenho, com transferência
bancária após a conclusão dos serviços - entrega total.
Por fim, quanto ao prazo para entrega do serviço, não poderá ultrapassar os 30 dias corridos, tudo
conforme consta no Termo de Referência.
Assim, a proposta somente será considerada nas condições do Termo de Referência.
Reproduzimos abaixo as especificações dos móveis, bem como a parte relacionada ao pagamento,
conforme Termo de Referência.
BALCÃO DE ATENDIMENTO:
Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de
laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica
como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores em calha
de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o mesmo
acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e
Corte CC´ em Anexo I do Termo de Referência).
RODAPÉ
Recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref.
L 121 da marca Fórmica como referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I do Termo de Referência).
PORTA DE GIRO EM DUAS FOLHAS (DEPÓSITO):
em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da
marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural
com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I do Termo de Referência).
ARMÁRIO SUPERIOR:
com estrutura de MDF ultra de
15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em

E-mail SEIC 0545709
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hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´ em Anexo I do Termo de Referência).
ARMÁRIO INFERIOR:
com estrutura de MDF de 15mm,
sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF 15mm,
sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes),
completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´, DD`e EE´ em
Anexo I do Termo de Referência).
PRATELEIRA:
com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da
marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e
Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência).
PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente,
em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82)2122.7711

E-mail SEIC 0545709
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De: Administrativo TokFinal <admtokfinal@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/05/2019 12:24 PM
Assunto: [seic] Solicitação de documentação de regularidade fiscal e tributária para contratação. PA 0000809-22.2019. LoteIV

Boa tarde,
Venho informar que infelizmente estamos com débitos nos três âmbitos que foram solicitados as cer dões, desde já agradecemos.

A!,
Monique
Setor Administra vo
(82) 3432-9958/3320-8066

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 21 de maio de 2019 18:06
Para: admtokﬁnal@hotmail.com; tok.projetos@gmail.com.br
Assunto: Solicitação de documentação de regularidade ﬁscal e tributária para contratação. PA 0000809-22.2019. LoteIV
Prezada Monique, boa noite!
Para que possamos dar continuidade ao processo de contratação do granito, conforme orçamento nº 8649, pedimos a
gentileza de que nos sejam encaminhadas as certidões de regularidade fiscal e tributária junto à Receita
Federal do Brasil, SEFAZ-AL e Prefeitura Municiipal de Maceió, uma vez que não estamos conseguindo extraí-las
diretamente pela internet, donde constam que os dados disponíveis naqueles órgãos são insuficientes para
emissão de certidão por meio da internet.
Aproveitamos para solicitar a revalidação do orçamento, com confirmação do valor total da contratação em R$
1.240,00 (mil, duzentos e quarenta reais).
Agradecemos desde já a atenção dispensada.
Cordialmente,
Maria Márcia Leite de Melo

E-mail Tok Final granitos informando debito 3 esferas (0545722)
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De: "Daiane Assis - Norte Vidros" <daiane@nortevidros.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/05/2019 12:25 PM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação de certidão municipal. Contratação espelhos. PA 0000809.22-2019

Segue em anexo cer dão conforme solicitado.

Quanto ao valor cobrado referente aos espelhos
Pedimos, outrossim, que seja confirmado o valor apresentado para o
fornecimento com instalação dos 2 (dois) espelhos, no valor total de R$
398,64 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Sim esta correto.

Daiane Assis
Norte Vidros- Tel.fax:3357-3118 / 993099193-4252
Setor de Vendas
E-mail:daiane@nortevidros.com.br
De: Rivanildon Frazão [mailto:rivanildon@nortevidros.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 22 de maio de 2019 11:24
Para: Daiane Assis - Norte Vidros <daiane@nortevidros.com.br>; seic@tre-al.jus.br
Cc: Cris ano Guerra - Norte Vidros <cris ano@nortevidros.com.br>
Assunto: Re: Solicitação de cer dão municipal. Contratação espelhos. PA 0000809.22-2019

Bom dia!
Segue certidão em anexo.
Em qua, 22 de mai de 2019 às 11:09, Daiane Assis - Norte Vidros <daiane@nortevidros.com.br> escreveu:

Daiane Assis
Norte Vidros- Tel.fax:3357-3118 / 99306 - 0487
Setor de Vendas
E-mail:daiane@nortevidros.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 21 de maio de 2019 18:34
Para: daiane@nortevidros.com.br
Assunto: Solicitação de certidão municipal. Contratação espelhos. PA
0000809.22-2019
Prezada Daiane, boa noite!
Para que possamos dar continuidade à contratação dos espelhos para o projeto
da lanchonete do TRE-AL, conforme orçamento de menor preço recebido da
Nortevidros (em anexo), solicitamos enviar-nos a certidão negativa de
débitos junto à prefeitura municipal, uma vez que não estamos conseguindo
extraí-la diretamente pela internet, por constar que o cadastro da
Nortevidros encontra-se desatualizado junto à Prefeitura.
Pedimos, outrossim, que seja confirmado o valor apresentado para o
fornecimento com instalação dos 2 (dois) espelhos, no valor total de R$
398,64 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Agradecemos desde já, colocando-nos à disposição para qualquer
esclarecimento que se fizer necessário.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

-Rivanildon Frazão - Coordenador Administrativo
Norte Vidros - Tel.: (82) 3357-3118 / 99107-9830
E-mail:rivanildon@nortevidros.com.br

E-mail Nortevidros confirmando valor e enviando CND Munic (0545754)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 242
22/05/2019 15:33

2 of 2

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JMO3V0...

Anexados:
Arquivo: CERTIDÃO MUN NORTE.pdf

Tamanho: 154k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

E-mail Nortevidros confirmando valor e enviando CND Munic (0545754)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: NORTE VIDROS LTDA
CNPJ: 04.018.749/0001-17
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:08:14 do dia 14/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2019.
Código de controle da certidão: AB18.74AE.4925.3A3C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão CNDs NORTEVIDROS- LOTEs I e VII porta e espelhos (0545776)
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 04.018.749/0001-17
Nome/Contribuinte:

NORTE VIDROS LTDA - ME

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 22/06/2019
Emitida às 12:19:01 do dia 23/04/2019
Código de controle da certidão: 324F-A2D9-164F-4A16

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
Certidão CNDs NORTEVIDROS- LOTEs I e VII porta e espelhos (0545776)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

34562 / 2019

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico
Inscrição:

Identificação:

900481633

307413

Contribuinte

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

Situação Cadastral

NORTE VIDROS LTDA ME

04018749000117

Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

AVENIDA - DR JÚLIO MARQUES LUZ, Nº: 01014,
57035700,
Quadra: , Lote:, Loteamento: JATIÚCA, LOT.
Bairro: JATIUCA
Cidade: MACEIO
Data Expedição

Validade

Nº Protocolo

Data Protocolo

24/04/2019

23/07/2019

0

24/04/2019

N.º De Autenticidade: D0A.83A.A1B.784

.
Certificamos , com fundamento nas informações constantes em nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a
ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação
Contribuinte Econômico
acima
identificado
inexiste
ao
débito impeditivo a expedição desta certidão.
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
Certidão emitida as 13:56:31 do dia 24/04/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

Certidão CNDs NORTEVIDROS- LOTEs I e VII porta e espelhos (0545776)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: NORTE VIDROS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 04.018.749/0001-17
Certidão nº: 172798764/2019
Expedição: 21/05/2019, às 16:50:33
Validade: 16/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
C e r t i f i c a - s e

q u e

N O R T E
V I D R O S
L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.018.749/0001-17 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

04018749/0001-17
NORTE VIDROS LTDA ME
NORTE VIDROS
AV JULIO MARQUES LUZ 1014 / JATIUCA / MACEIO / AL / 57035-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/05/2019 a 05/06/2019
Certificação Número: 2019050702363063398129

Informação obtida em 21/05/2019, às 15:25:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

1 de 1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/05/2019 às 17:22) não consta registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ nº 04.018.749/0001-17.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5CE4.5DF1.C6A1.5129

Gerado em: 21/05/2019 as 17:22:09

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Certidão CNDs NORTEVIDROS- LOTEs I e VII porta e espelhos (0545776)
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: NORTE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ: 04.018.749/0001-17
O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal,
nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido
seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:39:22 do dia 21/05/2019, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA
Código de controle da certidão: 0A2N210519173922
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F...
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https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuar...

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros
Resultado da Consulta
CPF/CNPJ:

Título:

Situação:

04018749

NORTE VIDROS LTDA

Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
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Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas...
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples...

FILTROS APLICADOS:

LIMPAR
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA
CNPJ: 04.487.554/0001-16
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:56 do dia 10/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2019.
Código de controle da certidão: EC17.9F30.9547.475C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão CNDs Luz Design LOTE VI Luminárias (0545798)
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 04.487.554/0001-16
Nome/Contribuinte:

ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA - ME

EPP

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 20/07/2019
Emitida às 13:47:38 do dia 21/05/2019
Código de controle da certidão: 8E62-806B-6F69-4568

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
Certidão CNDs Luz Design LOTE VI Luminárias (0545798)
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
04487554/0001-16
Inscrição:
Razão Social: ANA PAULA CAVALCANTE PESSOAME
Nome Fantasia:LUZ DESING ILUMINACAO
AV JULIO MARQUES LUZ 753 C / JATIUCA / MACEIO / AL / 57035-420
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2019 a 02/06/2019
Certificação Número: 2019050400534246211475

Informação obtida em 21/05/2019, às 15:18:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 04.487.554/0001-16
Certidão nº: 172798543/2019
Expedição: 21/05/2019, às 16:48:26
Validade: 16/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

ANA
PAULA
CAVALCANTE
PESSOA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.487.554/0001-16 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão CNDs Luz Design LOTE VI Luminárias (0545798)
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/05/2019 às 17:04) não consta registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ nº 04.487.554/0001-16.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5CE4.59C8.A573.5064

Gerado em: 21/05/2019 as 17:04:24

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Certidão CNDs Luz Design LOTE VI Luminárias (0545798)
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https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.face...

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA
CNPJ: 04.487.554/0001-16
O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal
nenhum processo no qual ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA, CNPJ 04.487.554/0001-16, figure como responsável ou
interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.
Certidão emitida às 17h18min30 do dia 21/05/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces
Código de controle da certidão: ZDT1.PCB3.3WLT.DWR7
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F...
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros
Resultado da Consulta
CPF/CNPJ:

Título:

Situação:

04487554

ANA PAULA CAVALCANTE PESSOA

Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
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Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas...
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FILTROS APLICADOS:

LIMPAR
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=S25GP...

De: Pedra Polida Marmores e Granitos 3328-3030 <pedrapolida_@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/05/2019 01:32 PM
Assunto: [seic] Licitação lanchonete TRE

À
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
Boa Tarde,
É com grande honra que recebemos o convite para a licitação da lanchonete do TRE.
Entretanto, com pesar informamos a impossibilidade de participar tendo em vista não dispor em tempo hábil da documentação
necessária, devido algumas pendências conforme já verificado.
Agradecemos a gentileza do convite e desejo sucesso na realização do evento.
Aproveitamos o ensejo

para renovar os votos de mais elevada estima e consideração.

Grata,
Departamento de vendas: Dária Pereira
WhatsApp: (82) 99128-9406
A

E-mail Pedra Polida declinando devido ausencia CNDs (0545926)
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: cilacortinas@gmail.com
Data: 23/05/2019 01:57 PM
Assunto: Solicitação cotação. Persiana PVC. Contratação Direta. PA 0000809-22.2019

Prezada Valdecila, boa tarde!
Conforme contato telefônico e mensagens por whatsapp mantidas na data de ontem, solicitamos orçamento para o
fornecimento de persiana
horizontal em madeira sintética (PVC) com lâmina de 50mm de largura, na cor tabaco ou marrom escuro, para cobrir
uma extensão de vão de 3,90 de largura X 0,90 de altura, com bastão de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60 m
de comprimento. Marca de referência: Indusflex ou similar.
Agradecemos sua atenção, pedindo um retorno com a maior brevidade possível.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail enviado à Cila Cortinas solicitando preço persiana (0546237)
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E-mail - 0546484
Data de Envio:
23/05/2019 17:33:01
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
artjuncoal@bol.com.br
Assunto:
Solicitação de orçamento para fornecimento banqueta alta. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Olá Kassianne, boa tarde!
Em visita nesta data à loja Artjunco, verifiquei 2 modelos de banqueta que podem servir para nosso
projeto da lanchonete. Gostaria de receber os orçamentos por email para formalização dos preços, prazo
de entrega, etc, para possamos dar prosseguimento à instrução de compra. O primeiro modelo é da que
está exposta na calçada no valor unitário informado de R$ 400,00; o outro seria também de fibra sintética,
revestidos apenas o encosto e o assento, no valor informado verbalmente de R$ 350,00.
Assim, reitero solicitação abaixo, agradecendo desde já:
Conforme contato mantido há pouco, solicito orçamento para fornecimento de 4 (quatro) banquetas altas
com encosto de fibra (junco, rattan ou outra), assento na cor capuccino ou similar acolchoado com
revestimento em corino, conforme modelo e Termo de Referência anexo.
Outrossim, identifiquei na sua página na internet modelo da banqueta Havaii Bistrô que atende ao
requerido pela arquiteta.
Qualquer dúvida, favor contatar-nos ou Luciana Breda - arquiteta, pelos telefones 2122.7797 ou
99981.1823.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
Modelo banquetas.pdf

E-mail SEIC 0546484
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Certiﬁco, para os devidos ﬁns, que, nesta data, em visita
às lojas Artjunco e Germano Móveis - potenciais fornecedores de
banquetas para o presente procedimento; Uniﬂex e Zuck fornecedores de cortinas persianas; e Marmogram - Granitos,
trouxemos orçamento da Uniﬂex, no entanto, de persiana de
alumínio, com promessas de envio de orçamentos por email das
demais empresas.
Maceió, 23 de maio de 2019
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 23/05/2019, 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
0546488 e o código CRC 697AF835.

0000809-22.2019.6.02.8000

Certidão SEIC 0546488

0546488v3
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Orçamento Uniflex persiana alumínio (0546495)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3374 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Cara servidora Márcia,
Em análise ao que
(0544564) tenho a seguinte posição:

foi

solicitado

pela

SEIC

em

evento

1. Luminária Pendente (LOTE VI) - proposta no evento (0544236) onde dirigime a empresa Luz Design para dirimir a dúvida quanto a cor do produto ofertado
para pronta entrega e, opino pelo aguardo do produto conforme detalhamento
no TR (0529877);
2. Aquisição de Banquetas (LOTE V) - opino pela pelo ultimo produto oferecido
(6ª opção) em tabela (0543095 ) com proposta de preço a vista de R$
2.790,00 pela empresa Fabricatto por apresentar medidas mais enxutas, design
simplificado e quanto a opção de cor do estofamento é a marrom. Esclareço
ainda que a imagem da banqueta para este item como referência é apenas
ilustrativa podendo variar de modelo contando com a natureza desta aquisição ser
decoração.
Diante de outros questionamentos, anexo (0546847) também
Planta Baixa com cotas e medidas mais detalhadas para auxiliar quanto a
outras duvidas recorrentes para outros produtos e fornecedores no TR.
Portanto, é o que se tem para esclarecer no momento.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 24/05/2019, às 12:34, 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
0546556 e o código CRC AFA3F9DA.
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Informação 3374 (0546556)

0546556v15
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Modelo BANQUETAS Artjunco revestidas ou semi-cores divers (0546691)
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Modelo BANQUETAS Artjunco revestidas ou semi-cores divers (0546691)
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E-mail - 0546843
Data de Envio:
24/05/2019 10:24:06
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
vendas@modernedecor.com.br
Assunto:
Solicitação de esclarecimentos orçamento persiana TRE-AL. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezada Janaína, bom dia!
Para que possamos dar prosseguimento ao processo de aquisição da persiana orçada pela Moderne para
o TRE-AL, conforme abaixo, pedimos informar o CNPJ da empresa.
Aproveitamos para esclarecer que o preço fornecido foi para um vão de 3,51 metros quadrados e
lembramos que essa medida pode sobrer leve alteração, considerando um eventual lastro para baixo,
talvez de 10cm. Ainda, conforme a planta baixa, seriam 4 cortinas totalizando essa medida (em anexo).
De todo modo, caso a aquisição se confirme com a Moderne, pediremos que sejam confirmadas as
medidas no local antes da contratação.
No aguardo, agradecemos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Anexos:
Planta baixa persiana. Corte AA.pdf

E-mail SEIC 0546843
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PLANTA BAIXA
ESCALA - 1/50

**CONFERIR COTAS NO LOCAL

28/01/2019

Projeto Planta Baixa cotada (0546847)
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: manuelle@marmogranpraia.com.br
Data: 24/05/2019 11:21 AM
Assunto: Solicitação de orçamento granito. Lanchonete TRE-AL. PA 000809-22.2019

Olá Manuelle, boa tarde!
Conforme contato mantido ontem, solicitamos orçamento para fornecimento, com instalação e montagem, de uma
bancada de granito preto polido São Marco, para um balcao em MDF com parte na alvenaria, de espessura de 2 cm,
com testeira de 4cm e parte com rodamão de 10 cm.
Balcão em L: 1 peça de 1,02 X 0,46 mts
1 peça 2,43 X 0,46 mts
Total balcão: 3,45 x 0,46 mts
Testeira: 6,34 (de 0,04m)
Rodamão: 1,80 m (de 10mm)
Segue em anexo a Planta Baixa com as medidas e lembramos que, em caso de melhor proposta, antes da
contratação, as medidas deverão ser confirmadas no local.
Por fim, pedimos contatar a arquiteta Luciana Breda, em caso de dúvidas, pelo telefone 99981.1822
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexados:
Arquivo: Planta Baixa avulsa.pdf

Tamanho:
101k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Planta baixa. Cortes BB´DD´EE`FF´.
granito.pdf

Tamanho:
904k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail enviado MARMOGRAN solicitando orçamento granito (0546901)
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Yahoo Mail - orçamento persianas
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orçamento persianas
De:

Jnvitor Nascimento (jnvitor77@gmail.com)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br
Data: sexta-feira, 24 de maio de 2019 09:52 BRT

Oi bom dia, segue em anexo orçamento para montagem e instalação de persianas.
Scan0050.pdf
185.4kB

E-mail ZUCK enviando orçamentos persianas alum e mad natu (0546918)
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Cotação persianas ZUCK aluminio e madeira natural (0546922)
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: luzdesign1@hotmail.com
Data: 24/05/2019 01:56 PM
Assunto: Solicitação de envio de Declaração Antinepotismo. PA 0000809-22.2019. Lote VI Luminárias

Prezada Aline,
Boa tarde!
Conforme informado por whatsapp há pouco, encaminhamos anexo modelo de Declaração Antinepotismo que deve
ser encaminhada a nós preenchida, por exigência legal, para que possamos efetuar a contratação direta.
Outrossim, lembramos que, por se tratar de um procedimento com vários itens de um mesmo projeto, será necessário
que tenhamos concluído a instrução de todos os itens. Após, o processo será encaminhado para parecer jurídico,
aprovação e autorização da presidência e só então, será emitida e enviada a nota de empenho, que corresponde ao
pedido, à confirmação de compra. Portanto, deve levar ainda uns dias. O prazo para entrega do produto será contado
a partir do recebimento pela Luz Design dessa nota de empenho.
Informo, por fim, que todas as certidões de regularidade fiscal, tributária, trabalhista, etc necessárias à aquisição
estão ok e já foram extraídas pela internet.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexados:
Arquivo: Modelo Declaração
inexistência de nepostismo. Pessoa
Jurídica.odt

Tamanho:
17k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.text

E-mail para Luz Design solicitando Declaracao Antinepotis (0547030)
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: "Rivanildon Frazão" <rivanildon@nortevidros.com.br>, daiane@nortevidros.com.br
Data: 24/05/2019 02:18 PM
Assunto: Solicitação de envio de Declaração Antinepotismo. PA 0000809-22.2019. Lote VII Espelhosas

Prezada Daiane, boa tarde!
Encaminhamos em anexo modelo de Declaração Antinepotismo, a qual deve ser a nós encaminhada por exigência
legal, para contratações diretas, preenchida.
Como dito anteriormente, após concluirmos a instrução de todos os itens do projeto, o processo seguirá para os
trâmites normais de aprovação e, quando for emitida a nota de empenho confirmando a contratação dos espelhos,
enviaremos, devendo o prazo de entrega ser contado a partir desta data do envio.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexados:
Arquivo: Modelo Declaração
inexistência de nepostismo. Pessoa
Jurídica.odt

Tamanho:
17k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.text

E-mail para Nortevidros solicitando Declaração Antinepoti (0547031)
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Cotação persiana Iluminart (0547372)
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Cotação persiana Iluminart (0547372)
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Cotação persiana Iluminart (0547372)
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De: ANDREIA DE PAULA <andreia.germanomoveis@gmail.com>
Para: seic@tre-al.jus.br
CC: marcialmelo@yahoo.com.br
Data: 24/05/2019 02:06 PM
Assunto: [seic] ORÇAMENTO GM
Boa tarde !
Segue orçamento conforme solicitado a consultora Cássia.
Aguardamos vocês com satisfação em tê-los como nossos clientes.
Grata,
Andreia de Paula

Anexados:
Arquivo: ORÇAMENTO GM.pdf

Tamanho: 251k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

E-mail Germano Moveis enviando cotação banquetas (0547377)
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Av. Dona Constança de Góes Monteiro, 659
Poço | Maceió – AL | Cep. 57036-070
paula.moveis@uol.com.br
3337-2400 | 3337-3517

ORÇAMENTO
CLIENTE: MÁRCIA MELO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

VALOR Unit.

VALOR
TOTAL

04 BANCOS ALTO
REF.BA120

R$ 489,00

R$ 1.956,00

04 BANCOS ALTO
REF.BAI25

R$ 586,00

R$ 2.344,00

04 BANCOS ALTO
REF.BA210

R$ 299,00

R$ 1.196,00

Orçamento válido por 48 hs.
Agradecemos a preferência por nossos serviços e nos colocamos à disposição.

Cordialmente,
Wagner Tenório
Gerente de Vendas

Cotação banquetas Germano Móveis (0547378)

Cássia Athaide
Consultora de vendas
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: artjunco-al@bol.com.br
Data: 27/05/2019 04:16 PM
Assunto: Solicitação orçamento Banquetas Altas. Fibra. PA 0000809-22.2019

Prezada Kassiane, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, confirmando solicitação feita anteriormente, solicitamos cotação para o
fornecimento de 4 (quatro) banquetas de fibra marron, conforme foto em anexo tirada na porta da loja.
Outrossim, identificamos na sua página da internet o modelo Havaii Bistrô que atende perfeitamente ao requerido
pela arquiteta. Encosto em fibra, com assento alcochoado com revestimento em corino.
Caso comercialize com esse modelo, pedimos informar-nos também a cotação do mesmo.
Pedimos, por fim, que nos informe o CNPJ da empresa para que possamos extrair as certidões de regularidade da
empresa junto aos órgãos fiscais, tributários, etc.
Agradecemos o retorno o mais breve possível.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexados:
Arquivo: BANQUETAS modelo Artjunco 1 toda revestida Tamanho:
fibra marrom.pdf
6420k

E-mail solictanto orçamento banquetas ArtJunco (0547415)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0547537
Data de Envio:
27/05/2019 17:17:16
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
vidralvidros123@hotmail.com
Assunto:
Solicitação envio certidão FGTS. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezada Alessandra, boa tarde
Reiteramos solicitação feita abaixo:
Para que possamos dar prosseguimento à contratação da porta de vidro temperado, cujo orçamento de
menor preço foi apresentado pela Vidral (anexo), pedimos encaminhar-nos a certidão de regularidade
junto ao FGTS, a qual se encontra desatualizada, segundo dados obtidos no site da caixa, razão pela qual
não conseguimos extraí-la diretamente. Lembramos que todas as demais certidões necessárias à
contratação estão regulares e já emitidas.
Aproveitamos o ensejo para pedir a confirmação do valor total apresentado para o fornecimento da porta
de vidro temperado, inclusos as ferragens e o puxador, na forma requerida no Termo de Referência, no
valor total de R$ 1.783,70 (mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
Peço a gentileza de enviar resposta para
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/99981.2312
Anexos:
Certidão FGTS Vidral desatualizada.pdf
Orcamento_0540555_Orcamento_Vidral_Lotes_I_e_VII_TRE_PE_090519.pdf
Termo_de_Referencia_0529877_TR.__Lanchonete__corrigido_em_15.05.pdf
E_mail_0545411.html

E-mail SEIC 0547537
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De: "artjunco-al@bol.com.br" <artjunco-al@bol.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 27/05/2019 04:37 PM
Assunto: [seic] Solicitação orçamento Banquetas Altas. Fibra. PA 0000809-22.2019

Boa tarde,
as banquetas retas que estão em anexo custa R$ 450,00 a unidade!
Sobre a banqueta da página informada não sei qual seria, se possível envia a foto!
CNPJ 32.927.965/0001-10
Desde já agradeço o contato.
Atenciosamente,
Kassianne Arruda
ARTJUNCO
Rua Jornalista Lafaiete Belo nº09, Poço. Maceió-al
kasssiannearruda@yahoo.com.br
@artjuncoal
82 3221-4835/98823-3326

De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Enviada: 2019/05/27 16:19:07
Para: artjunco-al@bol.com.br
Assunto: Solicitação orçamento Banquetas Altas. Fibra. PA 0000809-22.2019

Prezada Kassiane, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, confirmando solicitação feita anteriormente, solicitamos cotação para o
fornecimento de 4 (quatro) banquetas de fibra marron, conforme foto em anexo tirada na porta da loja.
Outrossim, identificamos na sua página da internet o modelo Havaii Bistrô que atende perfeitamente ao requerido
pela arquiteta. Encosto em fibra, com assento alcochoado com revestimento em corino.
Caso comercialize com esse modelo, pedimos informar-nos também a cotação do mesmo.
Pedimos, por fim, que nos informe o CNPJ da empresa para que possamos extrair as certidões de regularidade da
empresa junto aos órgãos fiscais, tributários, etc.
Agradecemos o retorno o mais breve possível.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Cotação Banquetas Artjunco (0547554)
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De: Fabricatto Móveis <fabricattomoveis@hotmail.com>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
CC: Fabricatto Móveis <fabricattomoveis@hotmail.com>
Data: 27/05/2019 06:00 PM
Assunto: [seic] FABRICATTO: Orçamento de Banquetas. ATUALIZADO.

Boa tarde Luciana.
Segue em anexo o ORÇAMENTO ATUALIZADO conforme conversado via telefone: com valores unitários e outras informações.
Ficamos no aguardo do seu retorno para fazermos o pedido.

Atenciosamente.

Thiago Augusto / Silvano Santos
Comercial - Setor de Vendas
_________________________________________________________________________________________________________
CONTATOS
(82) 3377.0811 - Telefone Fixo.
(82) 9 9987.0619 - Celular da Loja e WhatsApp.
fabrica"omoveis@hotmail.com
fabrica"omoveis.comercial@hotmail.com
fabrica"omoveis.ﬁnanceiro@hotmail.com

Anexados:
Arquivo: Orçamento_LUCIANA BREDA_2.pdf

Tamanho: 417k

E-mail Fabricatto orçamento banqueta indicada (0547613)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Cotação Fabricatto orçamento banqueta indicada (0547614)

Orçamento: Luciana Breda
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR A PRAZO

VALOR A VISTA
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01

BANQUETAS.
COM ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO OU
EM POLIURETANO.
BASE: EM AÇO PINTADO.
CORES: TECIDO: LINHO BEGE OU MARROM.
COURO SINTÉTICO: MARROM OU PRETO VINTAGE.
MEDIDAS: LARGURA: 0,43CM. ALTURA: 1,05M.
PROFUNDIDADE: 0,37CM.

590,00

522,50

01

BANQUETAS.
EM METAL, REVESTIDA EM PVC.
CORES: PRETO, MARROM E NUDE.
MEDIDAS: LARGURA: 0,46CM. ALTURA: 1,05M.
PROFUNDIDADE: 0,59CM.

790,00

697,50

IMAGEM ILUSTRATIVA

INFORMAÇÕES:
Cotação Fabricatto orçamento banqueta indicada (0547614)

RAZÃO SOCIAL: C. M. SANTOS FILHO MÓVEIS – ME
NOME FANTASIA: FABRICATTO MÓVIES
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ LAGES, 523. PONTA VERDE. CEP: 57.035-330.
CNPJ: 28.431.469/0001-02
TELEFONES PARA CONTATO: (82) 9 9987.0619 / 3377.0811
FORMAS DE PAGAMENTO:
- A PRAZO: PODE SER PARCELADO EM ATÉ 10X NOS CARTÕES, SEM JUROS.
- À VISTA: EM DINHEIRO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
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THIAGO AUGUSTO
COMERCIAL - SETOR DE VENDAS
(82) 3377.0811 / 9 9987.0619

Solicitação Vidral certidão FGTS e confirmação valores porta (0547891)
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Informação Vidral confirmando pendência FGTS (0547907)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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Certidão CNDs Artjunco banquetas LOTE V (0548037)
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De: "artjunco-al@bol.com.br" <artjunco-al@bol.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 28/05/2019 08:45 PM
Assunto: [seic] Solicitação orçamento Banquetas Altas. Fibra. PA 0000809-22.2019

Essas banquetas não são nossas! No entanto, faríamos um modelo semelhante em alumínio com fibra sintética, produto lavável!
Ficaria no mesmo valor da reta R$ 450,00! CNPJ foi informado no outro e-mail e consta nos dados da assinatura! Segue CNPJ
32.927.965/0001-10
Atenciosamente

Kassianne Arruda
kasssiannearruda@yahoo.com.br
@artjuncoal
(82) 3221-4835/98823-3326
ARTJUNCO
Rua Jornalista Lafaiete Belo, nº09 - Poço.
57.025-690 - Maceió - AL
CNPJ nº 32.927.965/0001-10

De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Enviada: 2019/05/27 17:25:32
Para: artjunco-al@bol.com.br
Assunto: Re: [seic] Solicitação orçamento Banquetas Altas. Fibra. PA 0000809-22.2019

Segue o modelo da banqueta que vi na página da Artjunco na internet.
Aproveito para pedir que envie o CNPJ.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

From: "artjunco-al@bol.com.br" <artjunco-al@bol.com.br>
To: seic@tre-al.jus.br
Date: Mon, 27 May 2019 16:37:15 -0300
Subject: [seic] Solicitação orçamento Banquetas Altas. Fibra. PA 0000809-22.2019

Boa tarde,
as banquetas retas que estão em anexo custa R$ 450,00 a unidade!
Sobre a banqueta da página informada não sei qual seria, se possível envia a foto!
CNPJ 32.927.965/0001-10
Desde já agradeço o contato.
Atenciosamente,
Kassianne Arruda
ARTJUNCO
Rua Jornalista Lafaiete Belo nº09, Poço. Maceió-al
kasssiannearruda@yahoo.com.br
@artjuncoal
82 3221-4835/98823-3326

De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Enviada: 2019/05/27 16:19:07
Para: artjunco-al@bol.com.br
Assunto: Solicitação orçamento Banquetas Altas. Fibra. PA 0000809-22.2019
Prezada Kassiane, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, confirmando solicitação feita anteriormente, solicitamos cotação para o
fornecimento de 4 (quatro) banquetas de fibra marron, conforme foto em anexo tirada na porta da loja.

E-mail Artjunco enviando preço modelo mais similar TR (0548621)
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Outrossim, identificamos na sua página da internet o modelo Havaii Bistrô que atende perfeitamente ao requerido
pela arquiteta. Encosto em fibra, com assento alcochoado com revestimento em corino.
Caso comercialize com esse modelo, pedimos informar-nos também a cotação do mesmo.
Pedimos, por fim, que nos informe o CNPJ da empresa para que possamos extrair as certidões de regularidade da
empresa junto aos órgãos fiscais, tributários, etc.
Agradecemos o retorno o mais breve possível.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail Artjunco enviando preço modelo mais similar TR (0548621)
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De: Manuelle Tenorio <manuelle@marmogranpraia.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 29/05/2019 01:35 PM
Assunto: [seic] [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: Solicitação de orçamento granito. Lanchonete TRE-AL. PA
000809-22.2019
Boa Tarde

Segue orçamento conforme solicitado de uma bancada em L no granito sao marcos.

Att
---

Em 24/05/2019 11:21, Maria Márcia Leite de Melo escreveu:

Olá Manuelle, boa tarde!
Conforme contato mantido ontem, solicitamos orçamento para fornecimento, com instalação e montagem, de uma
bancada de granito preto polido São Marco, para um balcao em MDF com parte na alvenaria, de espessura de 2 cm,
com testeira de 4cm e parte com rodamão de 10 cm.
Balcão em L: 1 peça de 1,02 X 0,46 mts
1 peça 2,43 X 0,46 mts
Total balcão: 3,45 x 0,46 mts
Testeira: 6,34 (de 0,04m)
Rodamão: 1,80 m (de 10mm)
Segue em anexo a Planta Baixa com as medidas e lembramos que, em caso de melhor proposta, antes da
contratação, as medidas deverão ser confirmadas no local.
Por fim, pedimos contatar a arquiteta Luciana Breda, em caso de dúvidas, pelo telefone 99981.1822
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexados:
Arquivo: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL ORÇAMENTO.pdf

Tamanho:
23k

E-mail Marmogran enviando cotação granito (0548649)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Orçamento

Código: 8350
Número: 5756
Situação: ORÇAMENTO

29/05/2019 13:31:44
MANUELLE

MARMOGRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
MARMOGRAN
CNPJ: 24.487.886/0001-08

Inscrição Estadual: 24076215-0

AV. MENINO MARCELO, 6682
SERRARIA, MACEIO, AL, 57083-410
(82) 3216-1040
,

Dados do Atendimento
Colaborador: MANUELLE TENORIO - 99987-2444
Profissional:

Emissão:
Previsão:

ARQ. LUCIANA BREDA

Local: MARMOGRAN PRAIA
Tipo: VENDA MARMOGRAN

29/05/2019 13:23:00
29/05/2019 13:23:00

Validade: 08/06/2019
Entrega:

Dados do Cliente
Nome/R. Social:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Apelido/Fantasia: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CPF/CNPJ:
Email:

RG/IE:
Site:

Contato: 2122-7711;7712
Telefone:

Endereço Residencial
AV. ARISTEU DE ANDRADE, 377, 6 ANDAR
FAROL, MACEIO, AL

Informações
BANCADA EM L COM TESTEIRA DE 0,04 E RODAMAO DE 10CM NO GRANITO PRETO SAO MARCOS
ENTREGA: 21 DIAS UTEIS APOS A LIBERAÇÃO DA OS PELO PROFISSIONAL RESPONSAVEL
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
MONTAGEM: ATE 72 APOS A ENTREGA DO MATERIAL

Itens
Item Produto
4

Unid

SERVICO DE MONTAGEM DE MARMORES E GRANITOS

Tipo

Qtde

Preço Bruto

Desconto

SubTotal

UN

1

1,00

445,00

0,00

445,00
445,00

M2
ML
ML

1
1
1

2,23
2,20
6,40

390,00
28,00
85,00

0,00
0,00
0,00

869,70
61,60
544,00

BANCADA EM L
1
2
3

PECAS GRANITO PRETO SAO MARCOS 2CM
ACABAMENTO SIMPLES
ACABAMENTO CHANFRO

1.475,30

Totais
Total Produtos:
Total Serviços:

1.475,30
445,00

Total Bruto:
Desconto:

1.920,30
0,00

Total Item:

1.920,30

Observações
1) Montagem Opcional orçada SEPARADAMENTE, não incluí serviços hidráulicos e elétricos.
2) Materiais por serem naturais estão sujeitos a variações de tonalidades, texturas, espessuras e veios, não poderão ser recusados por estas características.
3) Após assinatura deste Orçamento, o mesmo torna-se automaticamente uma Ordem de Compra, não podendo ser rescindido sem prévio aviso e em comum acordo entre
as partes.
4) Todo material deverá ser conferido no ato da entrega, caso haja divergência, o fato deverá ser comunicado imediatamente à Marmogran, por escrito, através do
ROMANEIO que encontra-se em poder do entregador. Não aceitamos reclamações posteriores.
5) Não aceitamos devolução ou troca de material.
6) Entrega de peças em prédio que não possam ser transportadas através do elevador serão feitas por conta do cliente.
7) Não nos responsabilizamos por nenhuma modificação feita posteriomente, assim como medidas modificadas sem estarem documentadas. Caso ocorra alteração o pedido
deverá ser revisado para uma nova condição.
8) O processo de matérias só tem andamento a partir das entregas das cubas.
9) Caso a cuba não seja adquirida na Marmogran, o prazo de entrega será validado após entrega da mesma pelo cliente.
10) Materiais que serão retirados pelo cliente na MARMOGRAN, só poderão ser entregues de segunda a quinta feira das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 16:30hs e as sexta
feira das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 15:30hs.
11) Os furos de COOKTOP só poderão ser executados após a MONTAGEM da bancada pelo cliente. O cliente deverá solicitar o serviço junto a Marmogran e a mesma terá
um prazo de até 48 horas úteis, após a solicitação, para a realização do serviço.
12) Os furos de CUBAS DIFERENCIADAS (Apoio, semi-encaixe, etc), que por questões técnicas não podem ser realizado na Marmogran, só poderão ser executados após a
MONTAGEM da bancada pelo cliente. O cliente deverá solicitar o serviço junto a Marmogran e a mesma terá um prazo de até 48 horas úteis, após a solicitação, para a
realização do serviço.
13) Garantias para os materiais industrializados DEKTON e SILESTONE, a garantia não inclui para pedras naturais.

Cotação Marmogran granito (0548652)
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ANTONIO DA SILVA MARCENARIA LTDA
CNPJ: 33.132.056/0001-59
PROPRIETÁRIO: ANTONIO DA SILVA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: TRE-AL

ORÇAMENTO COMPOSTO POR:
BALCÃO DE ATENDIMENTO: Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com

estrutura de MDF, de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco
texturizado (interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente
cada, com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica
como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores em calha
de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o mesmo
acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho (ver Planta Baixa e
Corte CC´ em Anexo I do Termo de Referência).
RODAPÉ: Recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref.
L 121 da marca Fórmica como referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I do Termo de Referência).
PORTA DE GIRO EM DUAS FOLHAS (DEPÓSITO): Em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da
marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural
com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I do Termo
de Referência).
ARMÁRIO SUPERIOR: Com estrutura de MDF ultra de15mm, branco texturizado
(interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.M831 da marca Fórmica como referência ou
similar. Todo ele com colagem em hot melt. Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta
Baixa e Cortes AA´, CC´,DD`e EE´ em Anexo I do Termo de Referência).
ARMÁRIO INFERIOR: Com estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão
texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica como referência ou similar, com portas
e gavetas (com trilhos deslizantes), completos de dobradiças e puxadores em calha
em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´,
CC´, DD`e EE´ em Anexo I do Termo de Referência).

Av. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 736 FEITOSA
CONTATO: 82 98871.5613 / 3027.2099
E-MAIL: atmoveis.silva@gmail.com

Cotação atualizada Silva Marcenaria (0548911)
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ANTONIO DA SILVA MARCENARIA LTDA
CNPJ: 33.132.056/0001-59
PROPRIETÁRIO: ANTONIO DA SILVA
PRATELEIRA:Com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121,
damarca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e
Cortes AA´ e DD` em Anexo I do Termo de Referência).

TOTAL: R$ 14.700,00
SENDO; ENTRADA: R$ 7.350,00
ENTREGA: R$ 7.350,00

OBS.: NESSE ORÇAMENTO NÃO INCLUSO VIDROS, ESPELHOS, LAQUEAMENTO E ACESSÓRIOS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.

MACEIÓ – AL, 29 DE MAIO DE 2019.

Av. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 736 FEITOSA
CONTATO: 82 98871.5613 / 3027.2099
E-MAIL: atmoveis.silva@gmail.com
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ANTONIO DA SILVA MARCENARIA LTDA
CNPJ: 33.132.056/0001-59
PROPRIETÁRIO: ANTONIO DA SILVA

Av. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 736 FEITOSA
CONTATO: 82 98871.5613 / 3027.2099
E-MAIL: atmoveis.silva@gmail.com

Cotação atualizada Silva Marcenaria (0548911)
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Certidão CNDs Silva Marcenaria exceto municipal (0548917)
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Certidão CNDs Silva Marcenaria exceto municipal (0548917)
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Certidão CNDs Silva Marcenaria exceto municipal (0548917)
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Z9L6G2S...

De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: "Antonio da Silva Marcenaria" <atmoveis.silva@gmail.com>
Data: 29/05/2019 06:02 PM
Assunto: Re: [seic] ORÇAMENTO

Prezado Sr. Antônio,
Acusamos o recebimento da proposta corrigida, lembrando que o pagamento, caso a empresa Antonio da Silva
Marcenaria seja a contratada, será feito mediante Nota de Empenho e depósito bancário, após 10 dias do serviço
pronto. Tudo conforme o Termo de Referência. Isso é importante!
Mas, por enquanto, pedimos aguardarem um posicionamento do Tribunal. O processo ainda vai demorar um pouco
para a autorização da contratação e, assim que tiverem a certidão municipal atualizada, pedimos que nos enviem.
Muito obrigada.
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

From: Antonio da Silva Marcenaria <atmoveis.silva@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 29 May 2019 17:13:41 -0300
Subject: [seic] ORÇAMENTO
Bom tarde!
Sra. Marcia segue orçamento.
Aguardamos contato!
-A T Móveis Planejados
(82) 8871-5613/ 3432-2000

E-mail para Silva Marcenaria pedindo CND Municipal (0548922)
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E-mail - 0549450
Data de Envio:
30/05/2019 16:27:45
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
elelyon@elelyon.com.br
Assunto:
Aquisição persiana TRE-AL. PA 0000809-22.2019. Solicitação envio CND municipal
Mensagem:
Prezados Senhores,
Em prosseguimento à instrução de contratação/aquisição persianas para a lanchonete no 13º TRE-AL,
solicitamos, se possível, enviar-nos a Certidão Negativa de Débitos da empresa junto à prefeitura
municipal, uma vez que foi a única que não conseguimos extrair com sucesso.
Pedimos a gentileza de enviar também para o email marcialmelo@yahoo.com.br para o caso de não
chegar pelo seic@tre-al.jus.br.
Lembramos que, em caso de efetivação da contratação com a El Elyon, as medidas deverão ser
confirmadas no local antes, o que avisaremos.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.
Muito obrigada,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
E_mail_0542628_Email_El_Elyon_enviando_orcamento_persiana.pdf
Certidao_0549412_Certidoes_persiana_El_Elyon_exceto_municipal.pdf

E-mail SEIC 0549450
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Certidão CNDs Artifex - marcenaria Lote II (0549963)
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Certidão CNDs Artifex - marcenaria Lote II (0549963)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

20628 / 2019

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico
Inscrição:

Identificação:

900686481

Contribuinte

ARMARIO QUARTO E COZINHA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA

322803

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

Situaç o!Cadastral

01336881000189

Ativo

Logradouro!/!N"mero!/!Complemento!/!CEP!/!Edif#cio!/!Loteamento

RUA - EMP.SEBASTIAO FERREIRA SANTOS, N!: 00069,
57045-420,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:!!BARRO DURO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cidade: MACEIO
Data!Expediç o!

Validade!

N$!Protocolo!

Data!Protocolo!

07/03/2019

05/06/2019

0

07/03/2019

N.$!De!Autenticidade: DD3.278.A04.56B

.
Certificamos , com fundamento nas informaç"es constantes em nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadaç#o, e ressalvado o direito
de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as d$vidas que venham a
ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relaç#o
ao
Contribuinte Econômico
acima
identificado
inexiste
débito impeditivo a expediç#o desta certid#o.
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
Certid#o emitida as 15:11:43 do dia 07/03/2019
A autenticidade desta certid#o DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na pr%pria Secretaria de Economia.
.
Verifique!atentamente!as!informaç%es!descritas!nesta!certid o

Observaç!o:

Certidão (ôes) Estadual e Municipal Artfex marcenaria (0549969)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3486 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Tendo em vista a prioridade apontada para o presente
procedimento, referente à instalação de uma lanchonete no 13º
andar do prédio sede deste Tribunal, informamos a situação de cada
Lote do Termo de Referência corrigido (0529877), no que se refere à
instrução a cargo desta Seção de Instrução de Contratações até o
momento.
Trata-se o procedimento de contratação de itens para
execução do projeto para a instalação da lanchonete, a saber:
Lote I - Porta de Vidro temperado;
Lote II - Marcenaria;
Lote III - Persiana;
Lote IV - Bancada de granito;
Lote V - Banquetas altas;
Lote VI - Luminárias decorativas; e
Lote VII - Espelhos.
Após consultas de preços feitas a várias empresas
especializadas no fornecimento de cada item no mercado local,
obtivemos diversos orçamentos para todos os itens, no entanto,
muitas empresas com ofertas de menores preços para o item cotado
não poderão ser contratadas em razão de ausência de regularidade
ﬁscal ou tributária, algumas em mais de uma esfera, o que, em
alguns casos, levou-nos a buscar mais fornecdores - como no caso do
granito, em que todas as empresas que inicialmente orçaram o
serviço não apresentam a regularidade exigida, como também
informam que não teriam condições de providenciar essa
regularização no momento. Isso com o ﬁm de viabilizar a contratação
direta dessas empresas, em princípio por dispensa de licitação com
base na Lei nº 8.666/93, art. 24, II, em razão do valor individual de
cada lote, caso autorizada.
Informação 3486 (0549972)
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Considerando-se essa possibilidade, apenas os itens dos
Lotes I e VII - porta de vidro e espelhos poderão ser fornecidos pelo
mesmo mercado fornecedor, lembrando que, até o momento, salvo
engano, há em trâmite procedimento de aquisição de espelhos para
banheiros, mas cujos valores somados não atingirão limite legal
atual de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos).
Registre-se que diversas empresas consultadas não
fornecem para órgãos públicos ou não fornecem o item cotado
conforme a especiﬁcação do TR, a exemplo das persianas que devem
ser de pvc, material facilmente encontrado em lojas de magazine ou
de materiais de construção, segundo informações de fornecedores
consultados, lojas, inclusive, onde são vendidas as persianas prontas,
porém onde não aceitam nota de empenho como forma de
pagamento.
Outras empresas consultadas não atendem ao prazo
estipulado para a entrega dos itens, em especial do ramo de granito.
Nenhuma das empresas de granito tem condições de entrega do
produto em 10 (dez) dias, como requerido no TR.
Quanto às banquetas altas e às luminárias (Lotes V e VI),
caso classiﬁcadas como objetos de decoração e autorizadas suas
aquisições de forma direta, por dispensa de licitação, também juntas,
totalizam em torno de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta
reais), considerando-se os menores preços orçados.
Quanto ao serviço de marcenaria (Lote II), em especial no
que se refere à exigência de utilização de "sistema hot melt"
constante no TR, vale registrar que apenas 2 (duas) empresas se
propuseram a fazê-lo. A Artifex - segundo melhor preço, aﬁrmou
possuir a máquina para realização dos serviços de acabamento pelo
sistema requerido; e a Silva Marcenaria aﬁrmou realizar os mesmos
serviços manualmente.
Seguem, então, os menores valores obtidos de cada Lote,
as empresas fornecedoras e a situação de regularidade de cada uma:
Lotes I e VII - Norte Vidros Ltda - CNPJ nº
04.018.749/0001-17 - Valor total R$ 2.326,63 (0543791)- Certidões
todas em conformidade (0545776);
Lote II - Silva Marcenaria Ltda - CNPJ nº
33.132.056/0001-59 - Valor total R$ 14.700,00 (0548911) aguardando a CND municipal já solicitada - demais certidões em
conformidade (0548911). Recebida nesta data a certidão de
regularidade
municipal
da empresa Artifex
- CNPJ
nº
01.336.881/0001-89 (0549963 e 0549969), a qual apresentou o
segundo melhor preço - R$ 15.958,00 (0523404);
Lote III - El Elyon Decorações (persiana) - CNPJ nº
Informação 3486 (0549972)
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21.817.491/0001-38 - Valor total R$ 2.471,00 (0542632) - idem
quanto à CND municipal do Lote II - pendente - demais certidões
negativas (0549412); Pendentes também as CNDs da prefeitura dos
seguintes 2 (dois) melhores preços apresentadas - empresas
Moderne e Iluminart;
Lote IV - Marmogran Ind. e Com. Ltda (granito) - CNPJ
nº 24.487.886/0001-08 - Valor total R$ 1.920,30 (0548652) - idem
quanto à CND municipal dos Lotes II e III acima mencionados pendente; demais certidões negativas (0548845);
Lote V - Artjunco - banquetas ﬁbra sintética (0547554
e 0548621) CNPJ nº - Valor total para 4 banquetas: R$ 1.800,00 Certidões todas negativas (0548037);
Lote VI - Luz Design (luminárias) - CNPJ nº
04.487.554/0001-16 - Valor total para 3 luminárias com lâmpadas
LED 0544442: R$ 450,00 - certidões todas negativas (0545798).
Dos itens que carecem de aprovação/conﬁrmação pela
unidade técnica demandante do modelo cotado pelo fornecedor, já
foram aprovadas pela arquiteta responsável as luminárias - Lote VI
(evento 0546556), faltando anuência em relação às banquetas da loja
Artjunco (Lote V). No mesmo evento 0546556 há manifestação
positiva da arquiteta Luciana acerca de banqueta da empresa
Fabricatto, no entanto, com preço superior (0543095) e anterior à
proposta da Artjunco.
Quanto aos demais itens - Vidros/espelhos, marcenaria,
balcão de granito e persiana, cujos orçamentos foram feitos com base
nas medidas informadas no TR, por preços do metro quadrado ou
linear do material, sugerimos que sejam conﬁrmadas pelo futuro
contratado as medidas no local da instalação, antes da efetivação da
contratação, quando autorizada, para consequente conﬁrmação dos
valores, para o caso de haver algum ajuste.
Ausentes as necessárias Declarações de Inexistência de
Nepotismo por enquanto, as quais já foram solicitadas às empresas
listadas acima, bem como as CNDs municipais das empresas de
marcenaria, persiana e granito.
Diante do exposto, cremos já ser possível, caso
autorizadas, as contratações dos Lotes I e VII - Porta de vidro
temperado e espelhos, com a empresa Nortevidros, ﬁcando a
instalação dos espelhos no aguardo da conclusão dos serviços de
marcenaria e granito, salvo engano.
Também possível desde logo, a nosso ver, a aquisição das
luminárias decorativas - Lote VI, vez que os modelos já contam com
aprovação da arquiteta responsável.
A aquisição da persiana - Lote III será possível, tão logo
Informação 3486 (0549972)
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recebamos a certidão negativa de débitos junto à prefeitura
municipal, seja da empresa ElElyon ou da Iluminart - segundo melhor
preço.
Quanto às banquetas - Lote V, entendemos que seja
necessário a aprovação da arquiteta, a qual, verbalmente, se
manifestou favorável em relação aos modelos apresentados pela
Artjunco, cujos preços são os melhores da cotação, R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) a unidade - modelos em 0546691 e
0548621. Necessário, no entanto, que seja apontado um dos modelos.
Também entendemos necessária a manifestação da
arquiteta quanto aos serviços de marcenaria, em razão da informação
sobre a exigência do "sistema hot melt" supramencionado, e quanto
aos serviços de granito, para os quais não conseguimos compromisso
de entrega em 10 (dez) dias.
Entendemos, outrossim, no que se refere ao prazo de
entrega de cada item, que poderá a unidade técnica administrar
esses prazos, de modo a fazer valer os estabelecidos no TR,
considerando-se a dependência para entrega de um item em relação
a outro, como no caso especíﬁco do granito em relação à marcenaria,
por exemplo, havendo, no entanto, necessidade de manifestação e
anuência expressa da arquiteta responsável pelo projeto, a ﬁm de
evitar-se descumprimento por parte da empresa contratada.
Informamos que, caso todas as contratações/aquisições
sejam levadas a efeito em face das empresas inicialmente indicadas,
totalizarão o valor de R$ 23.667,93 (vinte e três mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e noventa e três).
Assim, sugerimos a contratação direta, por dispensa de
licitação, pelo art. 24, II da Lei nº 8.666/93, dos lotes conforme
exposto acima, desde que não haja previsão de aquisição/contratação
que possa exceder ao limite legal, no presente exercício, para cada
item de mesma natureza dos aqui tratados, sugerindo, ainda, que
seja colhida manifestação da ACAGE, especialmente quanto à forma
de aquisição direta para os itens dos Lotes V e VI - banquetas e
luminárias, os quais estamos considerando como objetos de
decoração, e, em seguida, encaminhamento dos autos para aprovação
e manifestação da unidade técnica demandante.
Por ﬁm, em razão do vencimento de algumas propostas
ora consideradas, e que deverão ainda se vencer algumas certidões
no transcorrer de tempo do trâmite dos autos na ACAGE e na
unidade demandante, pedimos que venham a esta Seção antes de
serem encaminhados para reserva de crédito e parecer da Assessoria
Jurídica, para que possamos juntar os documentos que
eventualmente venham a necessitar de atualização e/ou novos que
por ventura cheguem a nós neste intervalo, incluídas as Declarações
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de Inexistência de Nepotismo.
À deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 31/05/2019, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/05/2019, às 13:29, 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
0549972 e o código CRC B90F6B2D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Tendo em vista a Informação 3486, 0549972,
oriunda da Seção de Instrução de Contratações - SEIC,
encaminho os presentes autos para ciência e deliberação de
Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/06/2019, às 14:13, 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
0550388 e o código CRC B2F0DDCA.
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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 junho de 2019.

À ACAGE.
Senhora Assessora,
Em face das ponderações lançadas pela COMAP,
por meio da Seção de Instrução de Contratações SEIC (0549972), encaminho os presentes autos eletrônicos a
essa assessoria para avalaiar a conformidade da classiﬁcação
contábil referente aos itens dos lotes V (banquetas) e VI
(luminárias), na forma indicada pela SEIC.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2019, às 18:38, 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
0551407 e o código CRC 1E298361.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
: 0000809-22.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
Classificação contábil. Banquetas e
ASSUNTO
:
luminárias.

Parecer nº 1095 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Senhora Assessor-Chefe,
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0551407, para manifestação
acerca da classiﬁcação contábil de materiais (banquetas e
luminárias) efetuada pela Seção de Instrução de Contratações,
constante da Informação 3486 (0549972).
Considerando
a
especiﬁcidade
da
matéria,
entendemos oportuno o envio dos autos à Seção de
Contabilidade, unidade responsável pela Setorial Contábil
deste Órgão, conforme disposição contida na Resolução
TRE/AL nº 15.613, de 20/08/2015, para análise e
manifestação.
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI
De acordo.
À Coordenadoria de Orçamentos e Finanças.

Parecer 1095 (0551730)
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Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão
Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 05/06/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 05/06/2019, às 14:34, 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
0551730 e o código CRC 2AA1A191.
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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 junho de 2019.

À SCON,
Diante do Parecer nº 1095 (0551730), encaminho
os autos eletrônicos para manifestação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/06/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551844 e o código CRC 7E62E442.
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CLASSIFICAÇÃO DE BANQUETAS E LUMINÁRIAS_05-06-2019
__ SIAFI2019-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
05/06/19 18:09
USUARIO : MAURICIO
PAGINA: 001
CODIGO: 44905242 - MOBILIARIO EM GERAL
FUNCAO
REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MOVEIS DESTINADOS AO USO OU
DECORACAO INTERIOR DE AMBIENTES.
- ABAJUR - APARELHO PARA APOIAR OS BRACOS - ARMARIO - ARQUIVO DE ACO
OU MADEIRA - BALCAO (TIPO ATENDIMENTO) - BANCO - BANQUETA
- BASE PARA MASTRO - CADEIRA - CAMA - CARRINHO FICHARIO - CARTEIRA
E BANCO ESCOLAR - CHARTER NEGRO - CINZEIRO COM PEDESTAL - COLCHAO
 CRIADOMUDO - CRISTALEIRA - ESCRIVANINHA
- ESPELHO MOLDURADO  ESTANTE DE MADEIRA OU ACO
 ESTOFADO

FLIPSHARTER

 GUARDALOUCA  GUARDA ROUPA  MAPOTECA  MESA  PENTEADEIRA 
POLTRONA  PORTACHAPEU  PRANCHETA PARA DESENHO  QUADRO DE CHAVES 
QUADRO IMANTADO  QUADRO PARA EDITAIS E AVISOS  RELOGIO DE MESA/
PAREDE/PONTO  ROUPEIRO  SOFA  SUPORTE PARA TV E VIDEO  SUPORTE PA
RA BANDEIRA (MASTRO)  VITRINE  E OUTROS.
FIM
PF3=SAI

PF12=RETORNA

--------------------------------------------//-----------------------------__ SIAFI2019-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
05/06/19 18:16
USUARIO : MAURICIO
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL
: 1.2.3.1.1.03.00
ESCRITURACAO : NAO
TITULO
: MOVEIS E UTENSILIOS
FUNCAO: COMPREENDE O VALOR DA AQUISICAO OU INCORPORACAO DE MOBILIARIO EM GERAL
E UTENSILIOS, ENTRE OUTROS.

ALTERADO
POR : E0182
- CONTABILIDADE
UG : 170999 25Jan19 23:01
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
=======================================///======================================
=
__ SIAFI2019-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
05/06/19 18:13
USUARIO : MAURICIO
PAGINA : 2
CONTA CONTABIL
: 1.1.5.6.1.01.00
ESCRITURACAO : SIM
TITULO
: = MATERIAIS DE CONSUMO
FUNCAO: REGISTRA OS VALORES DOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS E ESTOCADOS EM
ALMOXARIFADOS, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO INTERNO DA UNIDADE.

ALTERADO
POR : E0182
- CONTABILIDADE
UG : 170999 25Jan19 23:01
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
--------------------------------------------------------------------------------__ SIAFI2019-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
05/06/19 18:12
USUARIO : MAURICIO
PAGINA: 001
CODIGO: 33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Página 1
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CLASSIFICAÇÃO DE BANQUETAS E LUMINÁRIAS_05-06-2019
FUNCAO
REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA APLICACAO,
MANUTENCAO E REPOSICAO DOS SISTEMAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS.
BENJAMINS - BOCAIS - CALHAS - CAPACITORES E RESISTORES - CHAVES DE
LIGACAO - CIRCUITOS ELETRONICOS - CONDUTORES - COMPONENTES DE APARELHO
ELETRONICO - DIODOS - DISJUNTORES - ELETRODOS - ELIMINADOR DE PILHAS ESPELHOS PARA INTERRUPTORES - FIOS E CABOS - FITA ISOLANTE - FUSIVEIS
- INTERRUPTORES - LAMPADAS E LUMINARIAS - PILHAS E BATERIAS - PINOS E
PLUGS - PLACAS DE BAQUELITE - REATORES - RECEPTACULOS - RESISTENCIAS STARTS - SUPORTES - TOMADA DE CORRENTE - E OUTROS.
-------------------------------------------------//----------------------------
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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 junho de 2019.
Senhor Coordenador (c/c SAD),
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0551407 , para que a ACAGE se
manifestasse acerca da classiﬁcação contábil de materiais
(banquetas e luminárias) efetuada pela Seção de Instrução de
Contratações, constante da Informação 3486 (0549972).
Por meio do parecer 1095 exarado no documento
constante do evento 0551730, a ACAGE declinou de tal atribuição,
em favor desta Setorial.
Pois bem.
Entende-se como material de consumo e material
permanente: a ) Material de Consumo: aquele que, em razão de
seu uso corrente e da deﬁnição da Lei nº 4.320/1964, perde
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a
dois anos; b. Material Permanente: aquele que, em razão de seu
uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma
durabilidade superior a dois anos.
.
Além disso, na classiﬁcação da despesa com aquisição
de material devem ser adotados alguns parâmetros que distinguem o
material permanente do material de consumo.
Um material é considerado de consumo caso atenda um,
e pelo menos um, dos critérios a seguir: a). Critério da Durabilidade:
se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de
funcionamento, no prazo máximo de dois anos; b. Critério da
Fragilidade: se sua estrutura for quebradiça, deformável ou
daniﬁcável,caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua
identidade ou funcionalidade; c. Critério da Perecibilidade: se está
sujeito a modiﬁcações (químicas ou físicas) ou se deteriora ou perde
sua característica pelo uso normal; d. Critério da Incorporabilidade:
se está destinado à incorporação a outro bem, e não pode ser
retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do
principal. Pode ser utilizado para a constituição de novos bens,
Despacho SCON 0552190
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melhoria ou adições complementares de bens em utilização (sendo
classiﬁcado como 4.4.90.30), ou para a reposição de peças para
manutenção do seu uso normal que contenham a mesma
conﬁguração (sendo classiﬁcado como 3.3.90.30); e. Critério da
Transformabilidade: se foi adquirido para fim de transformação.
Considerando-se, portanto, esses parâmetros e o rol de
classiﬁcação constante do SIAFI para os itens Banquetas altas e
luminárias (0529877 e 0552186), pode-se dizer que os primeiros
itens devem ser classiﬁcados como material permanente - mobiliário
em geral, classiﬁcação 44905242 e os útlimos como materiais de
consumo, 33903036- Material Elétrico e Eletrônico.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 05/06/2019, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 05/06/2019, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552190 e o código CRC A8FB1CA0.
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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 junho de 2019.

À SEIC/COMAP, para ciência do Despacho SCON
0552190 e continuidade da instrução, considerando os
parâmetros assinalados pela Setorial Contábil.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 19:17, 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
0552233 e o código CRC D51FA422.
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Yahoo Mail - RES: Aquisição persiana TRE-AL. PA 0000809-22.2019...

1 of 1

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/28507?.intl=br&.lang=p...

RES: Aquisição persiana TRE-AL. PA 0000809-22.2019. Solicitação envio CND municipal
De:

Elelyon (elelyon@elelyon.com.br)

Para: seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 09:18 BRT

Bom dia!!
Conforme solicitado, enviamos em anexo, a Certidão Negativa de Débitos da
empresa.
Qualquer dúvida, estamos a disposição.
Att,
Maria T. Silva
Assistente ADM
(82) 3022-3824 (82) 98220-2080

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de maio de 2019 16:28
Para: elelyon@elelyon.com.br
Assunto: Aquisição persiana TRE-AL. PA 0000809-22.2019. Solicitação envio
CND municipal
Prezados Senhores,
Em prosseguimento à instrução de contratação/aquisição persianas para a
lanchonete no 13º TRE-AL, solicitamos, se possível, enviar-nos a Certidão
Negativa de Débitos da empresa junto à prefeitura municipal, uma vez que foi
a única que não conseguimos extrair com sucesso.
Pedimos a gentileza de enviar também para o email marcialmelo@yahoo.com.br
para o caso de não chegar pelo seic@tre-al.jus.br.
Lembramos que, em caso de efetivação da contratação com a El Elyon, as
medidas deverão ser confirmadas no local antes, o que avisaremos.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.
Muito obrigada,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 26152 - 2019.html
16.5kB

E-mail El Elyon enviando CND Municipal - persianas (0552510)
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file:///C:/Users/MARIAM~1/AppData/Local/Temp/CERTIDÃO NEG...

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 26152 / 2019
Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico
Inscrição:

Identificação:

901399594

490564651

Contribuinte

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

Situação Cadastral

ALFEU MELLO DA SILVA 46623426000

21817491000138

Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

R DOUTOR FRED STONE, Nº: 106, .
57.044-064,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: SAO JORGE
Cidade: MACEIO
Data Expedição

Validade

Nº Protocolo

Data Protocolo

26/03/2019

24/06/2019

0

26/03/2019

N.º De Autenticidade: B14.AAC.AAA.ACB

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

Certidão emitida as 10:21:24 do dia 26/03/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

Certidão CND Muniucial El Elyon - persianas (0552513)
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Cotação ajustada Moderne para maior - 2o preço (0552514)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

46430 / 2019

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico
Inscrição:

Identificação:

900686481

Contribuinte

ARMARIO QUARTO E COZINHA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA

322803

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

Situação Cadastral

01336881000189

Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

RUA - EMP.SEBASTIAO FERREIRA SANTOS, Nº: 00069,
57045-420,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: BARRO DURO
Cidade: MACEIO
Data Expedição

Validade

Nº Protocolo

Data Protocolo

05/06/2019

03/09/2019

0

05/06/2019

N.º De Autenticidade: 218.7E0.A0C.C98

.
Certificamos , com fundamento nas informações constantes em nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a
ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação
Contribuinte Econômico
acima
identificado
inexiste
ao
débito impeditivo a expedição desta certidão.
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
Certidão emitida as 14:41:20 do dia 05/06/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

Certidão CND Municipal Artifex atualizada (0552519)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 367

E-mail - 0552586
Data de Envio:
06/06/2019 14:56:53
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
rivanildon@nortevidros.com.br
daiane@nortevidros.com.br
comercial@artifexplanejados.com.br
elelyon@elelyon.com.br
Assunto:
Solicitação de envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo. Contratação direta PA 000080922.2019
Mensagem:
Prezados Fornecedores,
Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação dos itens que deverão compor o
projeto da lanchonete no TRE-AL, conforme orçamentos enviados anteriormente, pedimos que nos seja
enviada a necessária Declaração de Inexistência de Nepotismo, conforme termos do modelo anexo, o
qual enviaremos em seguida em formato editável, para utilização, caso entendam conveniente.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Modelo Declaração inexistência de nepostismo. Pessoa Jurídica.pdf
E_mail_0547031_Email_Nortevidros_solicitando_Declaracao_Antinepotismo.pdf

E-mail SEIC 0552586
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De: Rivanildon Frazão <rivanildon@nortevidros.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 06/06/2019 04:03 PM
Assunto: [seic] Solicitação de envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo. Contratação direta PA 0000809-22.2019
Boa tarde!
Segue declaração em anexo.
Obs.: Essa declaração já foi enviada no dia 24/05/19.
Em qui, 6 de jun de 2019 às 14:57, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Fornecedores,
Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação dos itens que deverão compor o projeto da lanchonete no TREAL, conforme orçamentos enviados anteriormente, pedimos que nos seja enviada a necessária Declaração de Inexistência de
Nepotismo, conforme termos do modelo anexo, o qual enviaremos em seguida em formato editável, para utilização, caso entendam
conveniente.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

--

Rivanildon Frazão - Coordenador Administrativo
Norte Vidros - Tel.: (82) 3357-3118 / 99107-9830
E-mail:rivanildon@nortevidros.com.br

Anexados:

E-mail Nortevidros enviando Declaração Antinepotismo (0553112)
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E-mail Nortevidros enviando Declaração Antinepotismo (0553112)
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Arquivo: Declaração_Inexistência_Nepotismo.jpg

E-mail Nortevidros enviando Declaração Antinepotismo (0553112)
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Declaração Nortevidros de Inexistência de Nepotismo (0553117)
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Artifex Planejados <comercial@artifexplanejados.com.br>

Para:

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

CC:

financeiro@artifexplanejados.com.br

Data:

07/06/2019 09:40 AM

Assunto:

[seic] Solicitação de envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo. Contratação direta PA
0000809-22.2019

Bom dia,
Segue a declaração solicitada.
Estou enviando também a CND da Prefeitura que estava com vencimento
próximo para ser atualizada no processo.

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

Prezados Fornecedores,
Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação dos
itens que deverão compor o projeto da lanchonete no TRE-AL, conforme
orçamentos enviados anteriormente, pedimos que nos seja enviada a
necessária Declaração de Inexistência de Nepotismo, conforme termos
do modelo anexo, o qual enviaremos em seguida em formato editável,
para utilização, caso entendam conveniente.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

-Acesse nosso site para mais informações.
http://www.artifexplanejados.com.br
Atenciosamente,
Alexandre Nicholas Dantas
Dir Comercial - Artifex Planejados
+55(82) 99925-0391
+55(82) 3358-2167

[2] Arquivo: ATT00003.pdf

Tamanho: 565k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

[3] Arquivo: cnd Prefeitura.pdf

Tamanho: 154k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

Download arquivo zip contendo todos os anexos

1 of 1

E-mail Artifex enviando Declaração Antinepotismo e CND at (0553174)
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Declaração Artifex Inexistênfcia de Nepotismo (0553181)
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E-mail - 0553195
Data de Envio:
07/06/2019 10:16:44
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
elelyon@elelyon.com.br
Assunto:
Ref. envio Declaração Antinepotismo.
Mensagem:
Prezado Fornecedor,
Pedimos enviar a Declaração de Inexistência de Nepotismo solicitada ontem, também para meu email
particular - marcialmelo@yahoo.com.br, tendo em vista o não recebimento que vem ocorrendo pelo email
seic@tre-al.jus.br.
Obrigada,
Maria Márcia L. de Melo
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

E-mail SEIC 0553195
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De: Manuelle Tenorio <manuelle@marmogranpraia.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 07/06/2019 01:48 PM
Assunto: [seic] [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: Solicitação de orçamento granito. Lanchonete TRE-AL. PA
000809-22.2019
Boa Tarde

Segue CND Municipal

Att
---

Em 29/05/2019 17:40, Maria Márcia Leite de Melo escreveu:

Olá Manuelle, boa tarde!
Recebemos sua cotação conforme solicitado e aproveitamos para pedir que nos seja enviada a Certidão de
Regularidade fiscal e tributária junto à prefeitura municipal de Maceió, pois não conseguimos extraí-la pela internet,
por encontrar-se desatualizada, conforme anexo. Todas as demais certidões federal, estadual, trabalhista, junto ao
FGTS, etc necessárias à contratação direta já foram tiradas e encontram-se regulares.
Como dito anteriormente, por tratar-se de um procedimento com vários itens, ainda deverá tramitar no jurídico e
autorização de despesa, devendo, portanto, demorar um tempinho para a ordem do serviço, lembrando que antes
deverá ser feita a confirmação das medidas no local. Manteremos informada.
Agradecemos, desde já sua atenção.
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

From: Manuelle Tenorio <manuelle@marmogranpraia.com.br>
To: seic@tre-al.jus.br
Date: Wed, 29 May 2019 13:35:04 -0300
Subject: [seic] [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: Solicitação de orçamento granito.
Lanchonete TRE-AL. PA 000809-22.2019
Boa Tarde
Segue orçamento conforme solicitado de uma bancada em L no granito sao marcos.
Att
---

Em 24/05/2019 11:21, Maria Márcia Leite de Melo escreveu:
Olá Manuelle, boa tarde!
Conforme contato mantido ontem, solicitamos orçamento para fornecimento, com instalação e montagem, de
uma bancada de granito preto polido São Marco, para um balcao em MDF com parte na alvenaria, de espessura
de 2 cm, com testeira de 4cm e parte com rodamão de 10 cm.

E-mail Marmogran enviando CND Municipal (0553801)
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Balcão em L: 1 peça de 1,02 X 0,46 mts
1 peça 2,43 X 0,46 mts
Total balcão: 3,45 x 0,46 mts
Testeira: 6,34 (de 0,04m)
Rodamão: 1,80 m (de 10mm)
Segue em anexo a Planta Baixa com as medidas e lembramos que, em caso de melhor proposta, antes da
contratação, as medidas deverão ser confirmadas no local.
Por fim, pedimos contatar a arquiteta Luciana Breda, em caso de dúvidas, pelo telefone 99981.1822
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail Marmogran enviando CND Municipal (0553801)
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www3.smf.maceio.al.gov.br/e-agata/servlet/hwvdocumentos

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

47098 / 2019

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico
Inscrição:

Identificação:

900087260

Contribuinte

269508

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

Situação Cadastral

MARMOGRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24487886000108

Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

AVENIDA - MENINO MARCELO, Nº: 06682,
57046-000,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: ANTARES
Cidade: MACEIO
Data Expedição

Validade

Nº Protocolo

Data Protocolo

07/06/2019

05/09/2019

0

07/06/2019

N.º De Autenticidade: 89B.014.EE1.6A0

.
Certificamos , com fundamento nas informações constantes em nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a
ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação
Contribuinte Econômico
acima
identificado
inexiste
ao
débito impeditivo a expedição desta certidão.
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
Certidão emitida as 12:17:43 do dia 07/06/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

www3.smf.maceio.al.gov.br/e-agata/servlet/hwvdocumentos

Certidão Municipal Marmogram (0553804)
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: "Manuelle Tenorio" <manuelle@marmogranpraia.com.br>
Data: 10/06/2019 02:17 PM
Assunto: Solicitação envio Declaração Antinepotismo. PA 0000809-22.2019

Prezada Manuelle,
Acusamos o recebimento da CND municipal atualizada e solicitamos, então, que nos seja enviada a Declaração de
Inexistência de Nepotismo da empresa Marmogran - CNPJ 24.487.886/0001-08, conforme modelo anexo. Estamos
enviando um arquivo editável, para preenchimento, caso entendam conveniente utilizá-lo.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail para Marmogran solicitando Declaração Antinepotism (0553817)
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E-mail - 0554060
Data de Envio:
10/06/2019 17:04:47
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@artifexplanejados.com.br
Assunto:
Solicitação de validação da proposta de preços para execução serviços marcenaria. PA 0000809-22.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Tendo em vista a validade expirada para a proposta de preços em anexo, solicitamos a renovação da
mesma, para que possamos dar continuidade ao procedimento de contratação dos serviços.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Cotacao_0523404_ORCAMENTO___Artifex.pdf

E-mail SEIC 0554060
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E-mail - 0554068
Data de Envio:
10/06/2019 17:10:43
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
diane@nortevidros.com.br
daiane@nortevidros.com.br
Assunto:
Solicitação de revalidação da proposta de preços. PA 0000809-22.23019
Mensagem:
Prezada Daiane,
Boa tarde!
Tendo em vista o vencimento da validade da proposta apresentada para execução e fornecimento de uma
porta de vidro temperado e espelhos - Proposta nº 118725, solicitamos a renovação da mesma, para que
possamos dar continuidade aos procedimentos de contratação.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Cotacao_0543791_Cotacao_Nortevidros.pdf

E-mail SEIC 0554068
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

LOTE

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

V

4

Objeto – CATMAT nº 74829

Banquetas

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Fabricatto – mod. IV (0547614)

697,50

141,88

Não aplicável

Germano mod.I(0547378)

489,00

-66,63

Não aplicável

Germano mod.II (0547378)

586,00

30,38

Não aplicável

Artjunco (0547554)

450,00

-105,63

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
17,23%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

555,63

4

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

95,72

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

555,63

2.222,52

(Preço Unitário)

0

Planilha de Estimativa de Preços Banquetas Lote V (0554115)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

LOTE

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

VI

3

Objeto – CATMAT nº 35440

Luminárias pendentes com lâmpadas LED

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Iluminart (0544219)

331,54

6,14

331,54

Iluminart (0544222)

377,33

51,93

377,33

Luz Design (05444423)

150,00

-175,40

150,00

Lúmina (0544473)
Lumina (0544473)

511,53
256,61

186,13
-68,79

Desconsiderado
256,61

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
37,10%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

325,40

5

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

120,73

278,87

ESTIMATIVA

Total Estimado

278,87

836,61

(Preço Unitário)

4

Planilha de Estimativa de Preços Luminárias Lote VI (0554118)
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E-mail - 0554144
Data de Envio:
10/06/2019 18:10:39
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
manuelle@marmogranpraia.com.br
Assunto:
Solicitação renovação validade proposta orçamento Cód.8350 - nº 5756
Mensagem:
Prezada Manuelle, boa tarde!
Verifiquei agora que sua proposta de orçamento teve validade até o dia 08/06/2019.
Além da Declaração solicitada mais cedo, vamos precisar também do orçamento válido para podermos
dar continuidade aos trâmites necessários à contratação.
Fico no aguardo dos documentos.
Obrigada,
Maria Márcia L. Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Cotacao_0548652_Cotacao_Marmogram_granito.pdf

E-mail SEIC 0554144
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De: "Daiane Assis - Norte Vidros" <daiane@nortevidros.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/06/2019 08:52 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de revalidação da proposta de preços. PA 0000809-22.23019

Segue em anexo orçamento atualizado de acordo com o solicitado.
Daiane Assis
Norte Vidros- Tel.fax:3357-3118 / 99306 - 0487
Setor de Vendas
E-mail:daiane@nortevidros.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 10 de junho de 2019 17:11
Para: diane@nortevidros.com.br; daiane@nortevidros.com.br
Assunto: Solicitação de revalidação da proposta de preços. PA
0000809-22.23019
Prezada Daiane,
Boa tarde!
Tendo em vista o vencimento da validade da proposta apresentada para
execução e fornecimento de uma porta de vidro temperado e espelhos Proposta nº 118725, solicitamos a renovação da mesma, para que possamos dar
continuidade aos procedimentos de contratação.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexados:
Arquivo: tre-atualizada-118725.pdf

Tamanho: 239k

E-mail Nortevidros enviando cotação atualizada (0554334)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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NORTE VIDROS

Cliente:

Operador:

DAIANE

Emissão:

17/05/2019

CNPJ:
Insc. Est.:
Fone:

Impressão:

11/06/2019

Hora:

08:49

333

04018749000117
246022299
8233573118

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Endereço: Pça, Visconde de Sinimbu
Complemento:
Referênc:
Bairro:
CEP:
Veículo:

PROPOSTA Nº 118725

NORTE VIDROS LTDA

CENTRO
57020-720

CPF/CNPJ: 06015041000138
RG/Insc:
Isento

Número:
Contato:

S/N

Cidade:
Fone:

MACEIÓ

Vendedor:
DAIANE
Local:
Local 1
Descrição
Item Código

Class.Fiscal

Estado:
AL

Qtde.

Valor unit.

1
000054
VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO
PORTA DE GIRO - FERRAGENS CROMADAS PADRONIZADAS
- MOLA HIDRAULICA DE PISO GDS8200 - PUXADOR EM AÇO
INOX CROMADO COM 80CM TUBULAR - FAIXA DE 20CM DE
PELICULA JATEADA COM NOME: LANCHONETE
MEDINDO: 2,1

Und
M²

1,89

1.020,10

1.927,99

Total

2

2
000027
ESPELHO INCOLOR 4MM
BISOTE 1CM - COLADO COM SILICONE CURA NEUTRA HORIZONTALMENTE SOB O GRANITO MEDINDO:
01 - 0,35 X 1,34
01 - 0,35 X 0,77

M²

0,88

453,00

398,64

2

Condição de Pagamento
Em atenção à:
Referênte:
Prazo de entrega
Validade
Tipo de Frete

TRE
ORÇAMENTO
15 dias
16/07/2019

Sub Total: 2.326,63
Total Produto R$ 2.326,63
Total: 2.326,63

OBSERVAÇÕES:
FORMA DE PAGAMENTO
EMPENHO

Atenciosamente

De acordo:

DAIANE

Cotação Nortevidros atualizada (0554339)

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Data: 11/06/2019
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Yahoo Mail - ENC: Solicitação de envio de Declaração de Inexistência...

1 of 1

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/28830?.intl=br&.lang=p...

ENC: Solicitação de envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo. Contratação direta PA 0000809-22.2019
De:

Elelyon (elelyon@elelyon.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br
Data: terça-feira, 11 de junho de 2019 13:06 BRT

Boa tarde Marcia!
Segue em anexo, declaração exigida
Alfeu Mello
Sócio Presidente
(82) 3022-3824 (82) 98208-0727
Cortinas, persianas e tapetes
www.elelyon.com.br

-----Mensagem original----De: Elelyon [mailto:elelyon@elelyon.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 10 de junho de 2019 08:58
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Assunto: RES: Solicitação de envio de Declaração de Inexistência de
Nepotismo. Contratação direta PA 0000809-22.2019
Bom dia!
Em anexo, a Declaração de Inexistência de Nepotismo, conforme solicitado.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Att,
Maria T. Silva
Assistente ADM
(82) 3022-3824 (82) 98220-2080

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de junho de 2019 14:57
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo.
Contratação direta PA 0000809-22.2019
Prezados Fornecedores,
Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação dos itens
que deverão compor o projeto da lanchonete no TRE-AL, conforme orçamentos
enviados anteriormente, pedimos que nos seja enviada a necessária Declaração
de Inexistência de Nepotismo, conforme termos do modelo anexo, o qual
enviaremos em seguida em formato editável, para utilização, caso entendam
conveniente.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Declaração Inexistência Nepotismo.jpg
231.2kB

E-mail ElElyon enviando Declaração Antinepotismo (0554363)
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11/06/2019 13:14

Declaração Antinepotismo ElElyon persianas (0554365)
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Consulta Regularidade do Empregador
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

04.018.749/0001-17
NORTE VIDROS LTDA ME
AV JULIO MARQUES LUZ / 1014 / JATIUCA MACEIO - AL

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:26/05/2019 a 24/06/2019
Certificação Número: 2019052601092461370101
Informação obtida em 11/06/2019 17:06:00
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Certidão Nortevidros FGTS atualizada (0554684)
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11/06/2019 17:06

Ministério!da!Economia
Secretaria!Especial!de!Desburocratização,!Gestão!e!Governo!Digital
Secretaria!de!Gestão
Sistema!de!Cadastramento!Unificado!de!Fornecedores!-!SICAF
Declaração
Declaramos!para!os!fins!previstos!na!Lei!nº!8.666,!de!1993,!conforme!documentação!registrada!no!SICAF,!que!a
situação!do!fornecedor!no!momento!é!a!seguinte:

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

01.336.881/0001-89
ARMARIO!QUARTO!E!COZINHA!IND.!E!COM.!LTDA
ARTIFEX
Credenciado
Data!de!Vencimento!do!Cadastro: 26/03/2020

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

Nada!Consta
Nada!Consta
Nada!Consta
Nada!Consta

Níveis!cadastrados:
Documento(s)!assinalado(s)!com!"*"!está(ão)!com!prazo(s)!vencido(s).
Fornecedor!possui!alguma!pendência!no!Nível!de!Cadastramento!indicado.!Verifique!mais!informações!sobre!pendências
nas!funcionalidades!de!consulta.

I!-!Credenciamento!(Possui!Pendência)
II!-!Habilitação!Jurídica!(Possui!Pendência)
III!-!Regularidade!Fiscal!e!Trabalhista!Federal
Receita!Federal!e!PGFN
27/11/2019
Validade:
FGTS
25/06/2019
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
27/09/2019
IV!-!Regularidade!Fiscal!Estadual/Distrital!e!Municipal!(Possui!Pendência)
Receita!Estadual/Distrital
Validade:
02/11/2013 (*)
Receita!Municipal
Validade:
19/09/2013 (*)
VI!-!Qualificação!Econômico-Financeira!(Possui!Pendência)
Sem!Informação

Emitido!em:!11/06/2019!17:14
CPF:!255.885.916-15!!!!!!Nome:!MARIA!MARCIA!LEITE!DE!MELO

1 de

Ass:!____________________________________________________________________________________________
Certidão SICAF Artifex atualizada (0554705)
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=O573TR...

De: Artifex Planejados - Projetos <projetos@artifexplanejados.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 12/06/2019 03:35 PM
Assunto: [seic] PRAZO DE VENCIMENTO ESTENDIDO

BOA TARDE!
CONFORME CONTATO TELEFÔNICO, FAVOR CONSIDERAR O PRAZO DE VENCIMENTO DO
ORÇAMENTO REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO,
Equipamentos para instalação de uma Lanchonete no 13º pavimento da
Sede do TRE-AL estendido PARA OS PRÓXIMOS 30 dias.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
--Atenciosamente,
Ian Milanez Holmes Buriti
Eng. Civ. - Esp. em Gestão e Gerenciamento de Obras.
Gerente - Artifex Planejados
+55(82) 99931-1686 Fone/Whatsapp
+55(82) 3358-2167

E-mail Artifex prorrogando prazo validade orçamento (0555228)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

LOTE

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

IV

1

Objeto – CATMAT nº 294239

Bancada em granito com instalação

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Pedra Polida (0525085)

1.374,55

-337,77

Não aplicável

Tok Final (0527014)

1.463,55

-248,77

Não aplicável

Dekorart (0528353)

2.090,86

378,55

Não aplicável

Marmogran (0548652)

1.920,30

207,99

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
17,58%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

1.712,32

4

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

301,05

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

1.712,32

1.712,32

(Preço Unitário)

0

Planilha de Estimativa de Preços Granito - Lote IV (0555288)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3679 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Em complementação à Informação SEIC 0549972, e
dando continuidade à instrução a cargo desta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, conforme Despacho GSAD 0552233, atentandose para os parâmetros constantes do Despacho SCON 0552190, e
considerando as empresas que apresentaram regularização das
pendências apontadas anteriormente, acrescentamos aos autos
certiﬁcação negativa de débitos municipais das empresas Artifex Lote II (marcenaria); El Elyon - Lote II (persianas); e Marmogran Lote IV (granitos), bem como atualização das propostas de preços
das empresas Nortevidros e Artifex. A empresa Marmogran (granito)
até o presente momento não renovou a validade da proposta de preço
apresentada, como também não apresentou a Declaração de
Inexistência de Nepotismo, ambas solicitadas algumas vezes.
Foram também juntadas as Declarações de Inexistência
de Nepotismo das empresas Nortevidros - Lote I e VII (porta de vidro
temperado e espelhos); Artifex - Lote II (marcenaria); e El Elyon Lote III (persianas).
Para melhor clareza, relacionamos abaixo os eventos
pertinentes aos fornecedores Nortevidros, Artifex e El Elyon:
LOTES

DECLARAÇÃO
EMPRESA
CERTIDÕES

SERVIÇO
PREÇO
PROPOSTA
ANTINEPOTISMO

LOTES I E VII
Porta de vidro e espelhos
Norte Vidros Ltda - CNPJ
04.018.749/0001-17
R$ 2.326,63
0554339
0545776 0554684
0553117
LOTE II
Marcenaria
Cozinha Ind.com.Ltda

Artifex-Armário, Quarto e

CNPJ 01.336.881/000189
R$ 15.958,00
0523404 0555228
0549963
0549969 0552519 0554705
0553181
LOTE III
Persiana
El Elyon - Alfeu Mello da
Silva
CNPJ 21.817.491/000138
R$ 2.471,00
0542632
0549412
0552513
0554365

Assim, para os serviços/aquisições acima discriminados Lotes I, II, III e VII, sugerimos, salvo melhor entendimento, que as
contratações sejam feitas por dispensa de licitação, com base no Art.
24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, em razão dos valores, respeitando-se
o limite legal de contratação/aquisição de cada item no presente
exercício, para objetos da mesma natureza, lembrando, mais uma
vez, que há em trâmite procedimento para aquisição de espelhos - PA
0002408-93.2019.6.02.8000, com estimativa de custo no valor total
de R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais).
Quanto ao fornecimento do granito pela empresa
Marmogran, única do ramo a apresentar documentação regularizada,
diante da alegada impossibilidade de atendimento no prazo de 10
(dez) dias, ou seja, não atendimento integral às condições do Termo
de Referência, e considerando o insucesso em relação às demais
empresas consultadas do ramo no que concerne à documentação,
entendemos por bem não sugerir a contratação direta para a
execução desse serviço.
Os itens dos Lotes V - banquetas e VI - Luminárias, como
também do Lote IV - Granito, cujos preços médios foram estimados
conforme Planilhas de Estimativa de Preços preenchidas com base
em preços pesquisados no comércio local, sugerimos, salvo melhor

Informação 3679 (0555306)
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entendimento, que sejam adquiridos por meio de licitação, Pregão
Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nºs 3.555/200 e 5.450/2005, com participação restrita a
micros, pequenas e médias empresas, tendo em vista as empresas
pesquisadas, com valor médio total estimado de R$ 4.771,45
(quatro mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco
centavos), conforme abaixo:
LOTE IV - Granito - Planilha de Preços evento 0555288 - Valor total
médio estimado da bancada: R$ 1.712,32 (mil, setecentos e doze
reais e trinta e dois centavos).
LOTE V - Banquetas - Planilha de Preços evento 0554115 - Valor
unitário: R$ 555.63 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta
e três centavos), totalizando o valor médio estimado de R$ 2.222,52
(dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos),
para aquisição de 4 (quatro) banquetas:
LOTE VI - Luminárias - Planilha de Preços evento 0554118 - Valor
unitário: R$ 278,87 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete
centavos), totalizando o valor médio estimado de R$ 836,61
(oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos, para
aquisição de 3 (três) luminárias completas (com lâmpadas).
À deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 12/06/2019, às 18:12, 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
0555306 e o código CRC C10600DC.

0000809-22.2019.6.02.8000

0555306v20

Informação 3679 (0555306)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de junho de 2019.
À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 3679, 0555306, encaminho
os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/06/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555435 e o código CRC 4FD0857E.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0555435

0555435v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.

À COFIN.
Senhor Coordenador,
Encaminho os autos a essa Coordenadoria para,
por meio da unidade competente, proceder reserva de crédito
no montante de R$ 20.755,63 (vinte mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para
cobertura das despesas que esta Unidade Gestora - UG
incorrerá com a aquisição dos materiais/serviços solicitados
nos LOTES I, II, III e VII do Termo de Referência (0497605) e
Informação 3486 (0549972) e Informação 3679 (0555306),
ambas da SEIC.
Após, (a COFIN) enviar os autos à AJ-DG para se
pronunciar sobre a legalidade da despesa acima mencionada.
Paralelamente, vão os autos à COSEG/SMR para
abertura de novo processo eletrônico, extraindo cópias destes
autos, para aquisição mediante certame licitatório dos LOTES
IV, V e VI do citado termo de referência.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2019, às 18:38, 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
0556046 e o código CRC C06B701C.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0556046

0556046v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0556046).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/06/2019, às 09:03, 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
0556168 e o código CRC 918A088A.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0556168

0556168v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.

À arquiteta Luciana.
Solicito o atendimento ao despacho GSAD 0556046
para a continuidade do feito.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/06/2019, às 11:26, 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
0556366 e o código CRC 2EBFF71A.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0556366

0556366v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3748 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
À SAD
Senhor Secretário,

Em manifestação ao que foi solicitado na informação (0549972),
parágrafo 17 esclareço quanto ao:
1. Lote II (Marcenaria) - onde se descreve a especificação de produção da
marcenaria no sistema hot melt trata-se de uma forma específica de colagem
do laminado ao MDF à cola quente com maior e mais eficiente aderência entre os
materias seja com maquinário ou manualmente. Sistema este indicado para áreas
molhadas com incidência de calor e frio (em alternancia) onde há maior garantia
de durabilidade sem deslocamento do revestimento laminado no MDF quando
sujeitos a estes estados físicos. Com isso, não havendo impedimento algum
de participação do fornecedor que apresentou o menor preço desde que cumpra
com o prazo de garantia exigido no TR caso haja dano quando da utilização
nos serviços corriqueiros naquele espaço da lanchonete.
2. Lote IV (Bancada de granito) - para o prazo de execução, entende-se a
dificuldade do mercado quanto as exigências legais de praxe e com isso sugiro
desconsiderar o prazo exigido no TR, contando que este não se estenda além de
10(dez) dias úteis ao invés de 10(dez) dias corridos. Entretanto, encaminho em
anexo o TR definitivo com esta observância de prazo de entrega para este lote.
Portanto, além dos esclarecimentos acima descritos acordo
oportunamente para a citação em evento (0556046) do TR já obsoleto onde
deve-se considerar o TR posterior devidamente corrigido em evento (0529877).
Atento também para que a sequencia de execução desses materiais sejam da
seguinte forma:
a) 1º Lote IV (Bancada de granito) afixado desde que estejam com
os devidos calços (provisórios) para posterior encaixe da marcenaria;
b) 2º Lote II (Marcenaria) considerando que só se pode executar
com precisão a instalação da marcenaria com o granito já aﬁxado em
consonância e conferência de medidas da bancada do granito.
Atenciosamente
e
disponível
esclarecimentos que se fizerem necessário,

para

quaisquer

outros

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 17/06/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Informação 3748 (0556847)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 399

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
0556847 e o código CRC 03B9A7FA.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 3748 (0556847)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Equipamentos para instalação de uma
Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
(17/06/2019)
Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete localizado no 13º pavimento

1. Objeto

da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, nesta cidade em conforme ANEXOS:
•

ANEXO I – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda de itens, dados
técnicos

•

ANEXO II – tabela de especificação

• ANEXO III – Imagens de referências do ambiente atualmente
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de uma lanchonete contendo:

2. Justificativa

espaço físico compatível as necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um bom funcionamento deste
ambiente. Entretanto, para que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários aquisições complementares a
estrutura física seguindo leiaute de planta no ANEXO I, da seguinte forma:
•

LOTE I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em Planta Baixa)

•

LOTE II – Confecção e instalação de marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e
05 (itens 4, 5, 9,10 e 11 em Planta baixa)

•

LOTE III – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta baixa)

•

LOTE IV – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta baixa)

•

LOTE V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)

•

LOTE VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em Planta baixa)

• LOTE VII – Espelho- Item 01 (item 16 em Planta baixa)
3.1. Os produtos a serviços fornecidos deverão ser novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão ser apresentados amostras
e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a serem utilizados, os
quais serão conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e
Reparos – SMR;
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3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos e previamente agendados em observância às Normas legais de
segurança e regulamentares aplicáveis e, às recomendações aceitas pela boa
técnica, em consonância com as dos fabricantes do material;

3. Disposições
Gerais

3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes equipamentos

incluindo

demolição de alvenaria, furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida,

tinta,

produtos

de

limpeza,

etc,

deverá

ser

fornecido

pelas

CONTRATADAS sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a)

Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a

entrega e instalação dos produtos no 13º pavimento da

sede provisória do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 357, no bairro do Farol, em MaceióAL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1)

provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de

posterior verificação da conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias úteis, após a verificação da
qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo com o especificado no
Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado pelo
Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d)

Constatada

a

ocorrência

de

desconformidade

com

o

Termo

de

Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
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interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada terá prazo de 10 (dez) dias
úteis para providenciar a sua substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto,
o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser
efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g)

O aceite/aprovação do objeto licitado pelo Contratante não exclui a

responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo
de Referência/Projeto Básico, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e fixação dos materiais, o local
deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos etc;
bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas afetadas quando da instalação,
inclusive, se necessário for, efetuando reparos e ou pintura do local;
Anexo I – Tabela Descritiva
4. Descrição ,
Especificação do Anexo II – Projeto Arquitetônico e Detalhes
objeto e planta Anexo III – Imagens de Referência
Os materiais deverão ser instalados no local descrito segundo ANEXO I, II e III,
5. Local e prazo a serem instalados no 13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de instalação de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• LOTE I – 30 (trinta) dias corridos

6. Prazo de

•

LOTE II – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE III – 15 (quinze) dias corridos

•

LOTE IV – 10 (dez) dias úteis

•

LOTE V – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE VI – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE VII – 10 (dez) dias corridos

Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
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Garantia e
Assistência
Técnica

•
•

de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro conforme conservação;
Demais produtos de 06 (seis) meses

Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro;
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual

7. Pagamento

deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da

8. Gestão e
fiscalização

Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas,

sem

prejuízo

das

legais,

que

podem

ser

aplicadas

cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas

9. Sanções
Administrativas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Página 4 de 20

Termo de Referência (0556987)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 404

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 17 de junho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos
Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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Planta Baixa Leiaute para a Lanchonete
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I

01

18

01

04

02

05

03

09

04

10

II

05

11

III

01

17

IV

01

02

V

01

01

VI

01

03

VII

01

16

Cortes e vistas referentes a planta baixa
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local
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DADOS TÉCNICOS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
Possui ponto de gás disponível
Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem instalados
Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com instalação a ser
executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
Geladeira (item 14 em Planta baixa)
Microondas (item 12 em Planta baixa)
Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Tabela de Especificações
Equipamentos para instalação da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LOTE I
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01

(refere-se ao item
18 em Planta Baixa)

PREÇO
TOTAL

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo
(0,91m X 2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo
mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar,
além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da fechadura, face
interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I).

LOTE II
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITEM

01
(refere-se ao item
04 em Planta Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF,
de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em
padrão amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas
com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm,
branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores
em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o
mesmo acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta
Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé – recuado, de laminado decorativo,
sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como referência
ou similar (ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em
Anexo I).
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02
(refere-se ao item
05 em Planta Baixa)

03
(refere-se ao item
09 em Planta Baixa)

Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado
da marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot
melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I).
Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra
de 15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem
em hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em
alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes
AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I).

Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de
04
(refere-se ao item
10 em Planta Baixa)

05
(refere-se ao item
11 em Planta Baixa)

15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da
marca Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos
deslizantes), completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´em Anexo I).

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L
121, da marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).
LOTE III
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA

Imagem apenas ilustrativa

Vista Frontal no Corte AA´

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ITEM

01
(refere-se ao item
17 em Planta Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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tabaco ou marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com
bastão de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca
Indusflex como referência ou similar (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo
I).

LOTE IV
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E RODAMÃO

Planta Baixa da bancada em “L”

ITEM

01
(refere-se ao item 02
em Planta Baixa)

Vista Frontal Rodamão

Vista lateral Rodamão

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Aquisição com instalação de uma bancada de granito preto São Marco, polido, para
um balção em MDF com parte na alvenaria, de espessura 2cm com testeira de 04cm
e parte com rodamão de 10cm (ver Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em
Anexo I.

LOTE V
AQUISIÇÃO DE BANQUETAS

Imagem de referência

Vista Frontal local banquetas
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ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

1
(refere-se
ao item 01 em Planta
Baixa)

PREÇO
TOTAL

04(quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72
cm, altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto
23cm(l) x 34 cm (h), com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto, com encosto e
amarração em Rattan na cor capuccino e assento acolchoado revestido em Corino
preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I).

LOTE VI
LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência

Vista Frontal local luminárias

ITEM

01
(refere-se
ao item 03 em
Planta Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

PREÇO
TOTAL

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes Cone em Alumínio preto e cobre com
haste de altura 1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm
de diâmetro, na cor marrom fosco externamente e dourado internamente, completas
de lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como referência ou similar ( ver corte
BB em Anexo I)

LOTE VII
ESPELHO

Vista Frontal e lateral do local espelhos
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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01
(refere-se
ao item 16 em Planta
Baixa)

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m,
cristal 4mm, com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a parede e o
espelho, colado com silicone especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita circulação de ar por trás do espelho
(ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I).

Maceió/AL, 17 de junho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista da porta de acesso

Vista interna

Vista da Bancada em “L”

Vista da janela

Vista interna

Vista posterior ponto de computador
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Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 17 de junho de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.

Em atenção à instrução processual levada a termo
até esta data, devolvo os autos ao Senhor Coordenador da
COSEG e ao Senhor Chefe da Seção de Manutenção e
Reparos, para cumprimento do Despacho GSAD 0556046,
ressalvados impecilhos técnicos que, justiﬁcadamente,
inviabilizem a continuidade da tramitação nos termos acima
assinalados.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2019, às 12:54, 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
0557261 e o código CRC 94E2B603.
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TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Equipamentos para instalação de uma
Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
(Em 18/06/2019)
Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete localizado no 13º pavimento

1. Objeto

da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, nesta cidade em conforme ANEXOS:
•

ANEXO I – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda de itens, dados técnicos

•

ANEXO II – tabela de especificação

• ANEXO III – Imagens de referências do ambiente atualmente
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de uma lanchonete contendo:

2. Justificativa

espaço físico compatível as necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um bom funcionamento deste
ambiente. Entretanto, para que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários aquisições complementares a
estrutura física seguindo leiaute de planta no ANEXO I, da seguinte forma:
•

LOTE I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em Planta Baixa)

•

LOTE II – Confecção e instalação de marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e 05
(itens 4, 5, 9,10 e 11 em Planta baixa)

•

LOTE III – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta baixa)

• LOTE VII – Espelho- Item 01 (item 16 em Planta baixa)
3.1. Os produtos a serviços fornecidos deverão ser novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão ser apresentados amostras
e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a serem utilizados, os
quais serão conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e
Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos e previamente agendados em observância às Normas legais de
segurança e regulamentares aplicáveis e, às recomendações aceitas pela boa
técnica, em consonância com as dos fabricantes do material;
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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3. Disposições
Gerais

3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes equipamentos

incluindo

demolição de alvenaria, furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida,

tinta,

produtos

de

limpeza,

etc,

deverá

ser

fornecido

pelas

CONTRATADAS sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a)

Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a

entrega e instalação dos produtos no 13º pavimento da

sede provisória do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 357, no bairro do Farol, em MaceióAL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1)provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias úteis, após a verificação da
qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo com o especificado no
Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado pelo
Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d)

Constatada

a

ocorrência

de

desconformidade

com

o

Termo

de

Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada terá prazo de 10 (dez) dias
úteis para providenciar a sua substituição, sem ônus ao contratante, contados da
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto,
o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser
efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g)

O aceite/aprovação do objeto licitado pelo Contratante não exclui a

responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo
de Referência/Projeto Básico, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e fixação dos materiais, o local
deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos etc;
bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas afetadas quando da instalação,
inclusive, se necessário for, efetuando reparos e ou pintura do local;
Anexo I – Tabela Descritiva
4. Descrição ,
Especificação do Anexo II – Projeto Arquitetônico e Detalhes
objeto e planta Anexo III – Imagens de Referência
Os materiais deverão ser instalados no local descrito segundo ANEXO I, II e III,
5. Local e prazo a serem instalados no 13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de instalação de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• LOTE I – 30 (trinta) dias corridos

6. Prazo de
Garantia e
Assistência
Técnica

•

LOTE II – 30 (trinta) dias corridos

•

LOTE III – 15 (quinze) dias corridos

•

LOTE VII – 10 (dez) dias corridos

Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro conforme conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro;
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual

7. Pagamento

deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da

8. Gestão e
fiscalização

Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 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;

9. Sanções
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
Administrativas razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional
n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas
do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas cumulativamente
com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 18 de junho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos
Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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Planta Baixa Leiaute para a Lanchonete
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I

01

18

01

04

02

05

03

09

04

10

II

05

11

III

01

17

VII

01

16

Cortes e vistas referentes a planta baixa
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local
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DADOS TÉCNICOS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
Possui ponto de gás disponível
Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem instalados
Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com instalação a ser
executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
Geladeira (item 14 em Planta baixa)
Microondas (item 12 em Planta baixa)
Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Tabela de Especificações
Equipamentos para instalação da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LOTE I
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01

(refere-se ao item
18 em Planta Baixa)

PREÇO
TOTAL

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo
(0,91m X 2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo
mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar,
além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta eixo da fechadura, face
interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I).

LOTE II
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITEM

01
(refere-se ao item
04 em Planta Baixa)

02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF,
de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em
padrão amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas
com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm,
branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores
em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o
mesmo acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta
Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé – recuado, de laminado decorativo,
sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como referência
ou similar (ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em
Anexo I).
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF 18mm, medindo 0,86 x
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Página 13 de 17

Termo de Referência (0557483)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 434

PREÇO
TOTAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
(refere-se ao item
05 em Planta Baixa)

03
(refere-se ao item
09 em Planta Baixa)

2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado
da marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot
melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I).
Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra
de 15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem
em hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em
alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes
AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I).

Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de
04
(refere-se ao item
10 em Planta Baixa)

05
(refere-se ao item
11 em Planta Baixa)

15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da
marca Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos
deslizantes), completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´em Anexo I).

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L
121, da marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).
LOTE III
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA

Imagem apenas ilustrativa

Vista Frontal no Corte AA´

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ITEM

01
(refere-se ao item
17 em Planta Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor
Tabaco ou marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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bastão de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca
Indusflex como referência ou similar (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD`em Anexo I).

LOTE VII
ESPELHO

Vista Frontal e lateral do local espelhos
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m,
cristal 4mm, com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a parede e o
espelho, colado com silicone especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita circulação de ar por trás do espelho
(ver Planta Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I).

(refere-se
ao item 16 em Planta
Baixa)

Maceió/AL, 18 de junho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista da porta de acesso

Vista interna

Vista da Bancada em “L”

Vista da janela parâmetro para cortina
persina

Vista interna

Vista posterior ponto de computador

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito onde será instalado a porta

Vista da parede direção de saída do
ambiente

Maceió, 18 de junho de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3769 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
À SAD.
Senhor Secretário,
Em anexo (0557483)o procedimento solicitado
em evento
(0556046) parágrafo 4º quanto a exclusão dos lotes V e VI com indicação de
abertura de novo processo administrativo em autos apartados.
Esclareço e sugiro que, o Lote IV (Bancada de granito) deverá
permanecer nestes autos por tratar-se de um lote diretamente compatível e
indispensável a instalação do Lote II ( marcenaria) já esclarecido na
Informação 3748 no evento (0556847) parágrafo 2 item b).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 18/06/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557485 e o código CRC A3C4D61A.
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Informação 3769 (0557485)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.

Devolvo os autos à SMR, para que seja reavaliada a
proposição veiculada no TR de evento 0557483, considerando
nosso Despacho 0556046 e a Informação 3748, dessa Unidade
(0556847).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2019, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557560 e o código CRC 474466CD.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0557560

0557560v1
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Maceió, 18 de junho de 2019.
SEI n. 0000809-22.2019.6.02.8000
Informação n. 123/2019
À COFIN.
Senhor Coordenador,
1. Vieram os autos a essa Seção para, em atendimento ao Despacho
GSAD 0557261, proceder reserva de crédito no montante de R$ 20.755,63
(vinte mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
para cobertura das despesas que esta Unidade Gestora - UG incorrerá com a
aquisição dos materiais/serviços solicitados nos LOTES I, II, III e VII do Termo
de Referência (0497605) e Informação 3486 (0549972) e Informação 3679
(0555306), ambas da SEIC.
2. Pois bem, ao veriﬁcarmos a atual disponibilidade orçamentária, só
identiﬁcamos o montante de R$ 16.924,36 (dezesseis mil, novecentos e vinte e
quatro reais e trinta e seis centavos), representando sobra orçamentária,
sendo insuficiente, neste momento, para atender a presente demanda.
3. Por ﬁm, sugerimos aguardar a análise requerida no Processo SEI 000492911.2019.6.02.8000, junto às unidades administrativas, quanto às despesas
previstas e ainda não formalizadas, para identiﬁcarmos eventuais sobras que
permitam atender a cobertura das despesas, objeto deste procedimento.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 18/06/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/06/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho SGO 0557596
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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
0557596 e o código CRC EA3177FC.
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Maceió, 18 de junho de 2019.

Ao GSAD.
Prezados,
Em atenção ao Despacho GSAD 0557560, remeto a
informação prestada pela unidade orçamentária através do
Despacho SGO 0557596.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 18/06/2019, às 18:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557665 e o código CRC 6EEF30B4.
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Bancada com roda mão de Granito para instalação de uma
Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
(18/06/2019)
Bancada (balcão) e roda mão de granito para apoio na

1. Objeto

instalação de uma

Lanchonete localizado no 13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das Organizações Arnon de Mello na
rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, nesta cidade em conforme
ANEXOS:
•

ANEXO I – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda de itens, dados
técnicos

•

ANEXO II – tabela de especificação

• ANEXO III – Imagens de referências do ambiente atualmente
Trata-se de materiais de ordem a prestar apoio no atendimento ao servidor na

2. Justificativa

lanchonete composto de uma bancada de granito com roda mão, para acomodar
abaixo destes marcenaria que será adquirido extra este Termo de Referência. Para
melhor entendimento segue abaixo plantas e desenhos com leiaute no ANEXO I
através de LOTE ÚNICO – Bancada com roda mão de granito - Item 01 (item 2
em Planta baixa)
3.1. Os materiais e serviços fornecidos deverão ser novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverá ser apresentado amostra a
ser utilizada, os quais será conferido e devidamente atestado pela Seção de
Manutenção e Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos e previamente agendados em observância às Normas legais de
segurança e regulamentares aplicáveis e, às recomendações aceitas pela boa
técnica, em consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;

3. Disposições
Gerais

3.5. Todo o material necessário à instalação destes equipamentos

incluindo

demolição de alvenaria, furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como:
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida,

tinta,

produtos

de

limpeza,

etc,

deverá

ser

fornecido

pelas

CONTRATADAS sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a)

Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a

entrega e instalação dos produtos no 13º pavimento da

sede provisória do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 357, no bairro do Farol, em MaceióAL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1)provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações do anexo I;
b2)definitivamente, no prazo de 10(dez) dias úteis, após a verificação da
qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os materiais e/ou serviços entregues em desacordo com o especificado no
Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado pelo
Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d)

Constatada

a

ocorrência

de

desconformidade

com

o

Termo

de

Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada terá prazo de 10 (dez) dias
úteis para providenciar a sua substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto,
o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser
efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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g)

O aceite/aprovação do objeto licitado pelo Contratante não exclui a

responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo
de Referência/Projeto Básico, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e fixação dos materiais, o local
deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos etc;
bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas afetadas quando da instalação,
inclusive, se necessário for, efetuando reparos e ou pintura do local;
Anexo I – Tabela Descritiva
4. Descrição ,
Especificação do Anexo II – Projeto Arquitetônico e Detalhes
objeto e planta Anexo III – Imagens de Referência
Os materiais deverá ser instalado no local descrito segundo ANEXO I, II e III, no
5. Local e prazo 13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
de instalação TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº
377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da Nota de empenho.

6. Prazo de
Garantia e
Assistência
Técnica

Garantia Mínima de 06 (seis) meses para defeito de veios ou má instalação
(fixação).
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual

7. Pagamento

deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da

8. Gestão e
fiscalização

Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas,

sem

prejuízo

das

legais,

que

podem

ser

aplicadas

cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9. Sanções
Administrativas 9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 19 de junho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos
Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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Planta Baixa Leiaute para a Lanchonete

ATENÇÃO :
Vê bancada (balcão) e roda mão em granito (destaque na cor cinza).
Conferir medidas no local.
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
TABELA REFERENCIAL DE ITEM EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

único

01

02

Cortes e vistas referentes a planta baixa

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Página 7 de 13

Termo de Referência Para Bancada e Roda mão de Granito (0558179)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 450

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : ver bancada (balcão) e roda mão em granito, em destaque na cor cinza. Conferir medidas no local.

DADOS TÉCNICOS :
1.
2.
3.

Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
Pavimento na atual sede do TRE-AL: 13º pavimento

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Tabela de Especificações
Bancada e roda mão de Granito para instalação da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL

LOTE ÚNICO
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E RODAMÃO

Planta Baixa da bancada em “L”

ITEM

01
(refere-se ao item 02
em Planta Baixa)

Vista Frontal Roda mão

Vista lateral Rodamão

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

PREÇO
TOTAL

Aquisição com instalação de uma bancada de granito e roda mão preto São Marco,
polido, para um balção em MDF com parte na alvenaria, de espessura 2cm com
testeira de 04cm e parte com rodamão de 10cm (ver Planta Baixa e Cortes BB, DD´,
EE´e FF) em Anexo I. Atenção para calços necessários compatível a instalação dos
serviços de marcenaria. Compatibilizar e acompanhar a execução junto a estes
serviços para que não haja transtornos.

Maceió/AL, 19 de junho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista externa da porta de acesso

Vista da Bancada em “L”

Vista interna da porta de acesso

Vista da janela

Vista interna

Vista posterior ponto de computador

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista da parede de saída do ambiente

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito onde será instalado porta

Maceió, 19 de junho de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3792 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
À SAD.
Encaminho em anexo (0558179) o TR para aquisição do item remanescente - Bancada
e roda mão de Granito em atenção ao solicitado em Despacho, evento (0556046).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 19/06/2019, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558181 e o código CRC BAD4B268.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 3792 (0558181)

0558181v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.

À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Faço remessa dos autos a Vossa Senhoria para, por
meio da unidade competente, proceder a devida pesquisa de
preços (instrução) do Item Bancada com roda mão de granito,
consoante Termo de Referência 0558179, que ora aprovo para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados os
aspectos técnicos.
Paralelamente, retorno os autos a SMR para
abertura de novo processo eletrônico, extraindo cópias destes
autos, para aquisição mediante certame licitatório dos LOTES
V e VI.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/06/2019, às 18:12, 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
0558241 e o código CRC A4C9BA6F.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0558241

0558241v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Embora a estimativa de preço já conste dos
presentes autos, solicito que seja confeccionada nova
informação, constando somente o item bancada de granito
com roda mão, com os links da referida pesquisa de preço.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/06/2019, 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
0558320 e o código CRC 5151B9F9.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0558320

0558320v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário.
Esta setorial informa que nos termos do despacho
GSAD 0557560, já foi procedido a abertura do novo Termo de
Referência, com os lotes remanescente no processo
eletrônico 0005323-18.2019.6.02.8000.
Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos para a continuidade do feito.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/06/2019, às 19:34, 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
0558375 e o código CRC 4F137955.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0558375

0558375v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3807 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora Substituta,
Atendendo Despacho COMAP 0558320, em razão de
determinação constante do Despacho GSAD 0558241 e a despeito de
encontrar-se concluída nos presentes autos a instrução a cargo desta
Seção para o item bancada de granito com roda mão na Informação
SEIC 3679, parte ﬁnal (0555306), desde 12 de junho de 2019,
conﬁrmamos o valor total médio estimado de R$ 1.712,32 (mil,
setecentos e doze reais e trinta e dois centavos) para a aquisição,
conforme Planilha de Estimativa de Preços (0555288), preenchida
com base em preços pesquisados exclusivamente no comércio local,
conforme novo Termo de Referência 0558179, confeccionado para a
aquisição da bancada de granito para a lanchonete a ser instalada no
13º andar do prédio sede deste TRE-AL, vez que mantidas as
medidas do TR original.
Foram apresentados orçamentos pelas empresas Pedra
Polida (0525085), Tok Final (0527014), Dekorart (0528353) e
Marmogran (0548652), todos com menos de 180 (cento e oitenta
dias).
Ratiﬁcamos, pois, a sugestão de realização de licitação
para a aquisição da bancada de granito com roda mão por meio de
Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nºs 3.555/2000 5.450/2005, com participação restrita
a micro, pequenas e médias empresas.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 25/06/2019, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/06/2019, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Informação 3807 (0558589)
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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
0558589 e o código CRC E5743642.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 3807 (0558589)

0558589v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.

À SAD,
Senhor Secretário,
encaminho os autos para que aquiescendo a
sugestão da SEIC, encaminhe os autos para reserva de crédito
e demais providências necessárias.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 25/06/2019, 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
0558837 e o código CRC E56CF79C.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0558837

0558837v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.

Tendo em vista a proposta de aquisição por
procedimento
licitatório,
consoante
Informação
3807
(0558589), devolvo os autos à COMAP, para que providencie a
instrução da aquisição do item objeto do TR 0558179 em
conjunto com os demais itens constantes do PA 000532318.2019.6.02.8000.
Em paralelo, à SGO/COFIN, para cumprimento do
Despacho GSAD 0556046.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558874 e o código CRC DB35E5CC.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0558874

0558874v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.

À SAD,
informando
que
conforme
o
Despacho
COMAP 0559424, o seguimento da tramitação do Termo de
Referência 0558179 foi direcionado para o SEI 000532318.2019.6.02.8000.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 26/06/2019, às 18:13, 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
0559445 e o código CRC 14E1BE83.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0559445

0559445v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
26/06/19 18:41
USUARIO : HEBERTH
DATA EMISSAO : 26Jun19
NUMERO : 2019PE000296
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SMR. ANULAÇÃO DO PE 254/2019 PARA EMISSÃO DE NE PARA INSTALAÇÃO DE
LANCHONETE NO TRE AL. BANCADA E RODA MÃO DE GRANITO, CONFORME ORIENTAÇÃO
DA SAD.
PA 0000809-22.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401083 1 084621 0100000000 339030

PI
VALOR
AOSA MCONST
20.755,63

LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH
UG : 070011 26Jun19 18:35
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
*******************************************************************************
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
26/06/19 18:57
USUARIO : HEBERTH
DATA EMISSAO : 26Jun19
NUMERO : 2019PE000297
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SMR. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA (BALCÃO) E RODA MÃO DE
GRANITO PARA
SIAFI - Pré-Empenho SGO 0559468

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 466

INSTALAÇÃO DE UMA LANCHONETE NO 13º ANDAR DO TRE-AL.
PA 0000809-22.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 339039

PI
AIEF MANPRE

VALOR
20.755,63

LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH
UG : 070011 26Jun19 18:56
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 26/06/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559468 e o código CRC B8BAD243.

0000809-22.2019.6.02.8000

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0559468

0559468v5
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000296
2019PE000297
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/06/2019, às 19:03, 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
0559481 e o código CRC 58898A90.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0559481
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.

Reporto-me ao Despacho
remeter os presentes autos à AJ-DG.

GSAD 0556046, para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/06/2019, às 14:20, 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
0559664 e o código CRC 24657CDE.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SAD 0559664

0559664v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: SAD
: DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, II, LEI 8.666/93. ITENS RELATIVOS À ADAPATAÇÃO ESPAÇO LANCHONETE.

Parecer nº 1248 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os autos de pretensão de contratação direta
das empresas abaixo listadas, com fundamento no art. 24, II,
da Lei nº 8.666/93, para aquisição dos seguintes itens do
termo de referência (0497605), que contém a justiﬁcativa que
segue: Trata-se de espaço já existente para a acomodação de
uma lanchonete contendo: espaço físico compatível as
necessidades dos servidores locais, pontos de hidráulica,
elétrica e revestimentos adequados para um bom
funcionamento deste ambiente. Entretanto, para que este
ambiente seja concluído e consolidado de forma adequada a
uma
Lanchonete
serão
necessários
aquisições
complementares à estrutura física:
OBJETO
LOTES

LOTES I E VII

LOTE II

LOTE III

EMPRESA

PREÇO

PROPOSTAS

CERTIDÕES

DECLARAÇÃO
ANTINEPOTISMO

Norte Vidros Ltda
- CNPJ
R$ 2.326,63
0554339 0545776 0554684
04.018.749/000117
Artifex-Armário,
Quarto e Cozinha
Ind.com.Ltda
R$
Marcenaria
0523404 0555228 0549963 0549969 0552519 0554705
CNPJ
15.958,00
01.336.881/000189
El Elyon - Alfeu
Mello da
Persiana Silva CNPJ
R$ 2.471,00
0542632 0549412 0552513
21.817.491/000138
Porta de
vidro e
espelhos

2. DO PROCEDIMENTO

Dos sete lotes originalmente previstos no termo de
referência, quatro deles serão adquiridos por dispensa de
licitação nestes autos (os acima descritos) e os três restantes
(lotes IV, V e VI, conforme explicado no Despacho
GSAD 0556046, serão adquiridos mediante certame licitatório,
em autos apartados a serem abertos a partir de cópias
extraídas destes autos.
Com vista dos autos, a Seção de Compras concluiu
sua instrução (Informação 3486 (0549972) e Informação 3679
(0555306)), sugerindo, para os serviços acima discriminados Lotes I, II, III e VII, a contratação mediante dispensa de
licitação, com base no Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, em
razão dos valores, respeitando-se o limite legal para o
presente exercício, para objetos da mesma natureza, pelo
valor total de R$ 20.755,63 (vinte mil, setecentos e cinquenta
e cinco reais e sessenta e três centavos). Aquela unidade
ressalvou ainda a tramitação do procedimento para aquisição
de espelhos - PA 0002408-93.2019.6.02.8000, com estimativa
de custo no valor total de R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e
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0553117

0553181

0554365

vinte reais).
No evento 0559468, consta a reserva de crédito, a
cargo da COFIN.
Veriﬁca-se constar dos autos a prova da
regularidade ﬁscal e trabalhista das empresas, fazendo-se
necessário, entretanto, observar o que segue:
a) FGTS da empresa Norte Vidros Ltda CNPJ 04.018.749/0001-17 - vencido desde
24/06/2019
0554684;
b) FGTS da empresa Artifex-Armário,
Quarto e Cozinha Ind.com.Ltda - CNPJ
01.336.881/0001-89 - vencido desde
25/06/2019 0554705;
c) FGTS da empresa El Elyon - Alfeu
Mello da Silva - CNPJ 21.817.491/0001-38
- vencido desde 14/06/2019 - 0549412.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

De acordo com os elementos e informações
contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não
se reﬁram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”
Nesse sentido, cite-se
o Acórdão TCU n°
3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:

"(...) “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993. No mesmo sentido:
Acórdãos
n°
623/2008,
Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara."
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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Em atendimento à 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
veriﬁcações constante no Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.
Verificação

Sim Não Evento/Obs.

1

Existe pedido
interessada,
justificado?

formal da parte
devidamente X

2

A
justiﬁcativa
apresentada
é
pertinente (detecção da necessidade
e
especiﬁcação
do
objeto, X
observando a eﬁciência, eﬁcácia,
efetividade das ações do órgão)?

3

Há justiﬁcativa fundamentada dos
quantitativos
(bens/serviços)
requisitados,
tais
como
demonstrativo de consumo dos
exercícios anteriores, relatórios do N/A
almoxarifado e/ou outros dados
objetivos
que
demonstrem
o
dimensionamento
adequado
da
aquisição/contratação?

4

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
de até R$ 17.600,00, que não se
reﬁram a parcelas de um mesmo X
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

5

Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma
precisa,
suﬁciente
e
clara,
observando
a
vedação
de
X
especiﬁcações que, por excessivas,
irrelevantes
ou
desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou
sua realização?

0497605

6

Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da X
respectiva planilha e informação da
Seção de Compras?

0549972

7

O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)?

8

A proposta de preços da possível
contratada apresenta o menor preço
X
dentre as empresas que estariam
habilitadas para a contratação?

9

A descrição do objeto no projeto
básico/termo de referência está
compativel com a proposta da
X
possível contratada, observando,
inclusive,
medidas,
quantidades,
preços unitários e totais?

0494227

0497605

X

0555306

Tendo havido a exigência da
apresentação
de
documentação
complementar à proposta (atestados,
10 manuais, certiﬁcados, declarações, N/A
comprovação de assistência técnica
em
Maceió,
etc.),
a
referida
documentação foi apresentada?
11

Houve a devida reserva de crédito
X
orçamentário?
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12

A proposta de preço encontra-se
X
dentro do prazo de validade?

Consta
o
domicílio
bancário,
13 indicado pelo credor, na proposta ou
em documento separado?

X

Consta
nos
autos
declaração
necessária
à
comprovação
da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:

(…)
14

V – a contratação, em casos
X
excepcionais
de
dispensa
ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por aﬁnidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo
de
direção
e
de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.
Regularidade fiscal e trabalhista

Sim Não Fls./Obs.

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF ou certidões em
separado. com os seus dados X
relativos
à
regularidade
ﬁscal
válidos?

0555306

FGTS

Vencidas das
3 empresas

15

16

INSS

X

Receita Federal

X

Constam
nos
autos
Certidão
X
Negativa de Débitos Trabalhistas?

17 Consta consulta ao CADIN?

X

Na consulta ao SICAF veriﬁca-se
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
18
proibida
de
celebrar
contrato
administrativo
e
alcancem
a
Administração contratante?

X

Consta nos autos a consulta acerca
da
existência
de
registros
impeditivos
da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
19
X
Inidôneas
e
Suspensas
da
Controladoria
Geral
da
União,
disponível
no
Portal
da
Transparência?

5. CONCLUSÃO

À vista dos itens constantes na tabela de
veriﬁcação acima, registre-se a necessidade de se juntar aos
autos as certidões de FGTS atualizadas das três empresas,
bem como aprovar, na forma do artigo 7º da Resolução TREAL nº 15.787/2017, o termo de referência que instrui o
presente procedimento (0555306).
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 28/06/2019, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/06/2019, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559877 e o código CRC E4B1A68C.
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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 junho de 2019.

Em atenção ao Parecer 1248, da Assessoria Jurídica
(0559877), remeto os presentes autos à SEIC, para anexar as
certidões negativas relativas ao FGTS, na forma recomendada.
Após, devolver o feito àquela Unidade consultiva, para ciência
das providências adotadas e da presente manifestação,
considerando especialmente o tópico abaixo.
Por outro lado, observo que a instrução considerou
as especiﬁcações lançadas no Termo de Referência de evento
0529877, versão corrigida (vide Informações SEIC 3486 0549972 e 3679 - 0555306). Assim, de acordo com os
apontamentos iniciais desta Secretaria (0497980) e a
determinação
veiculada
pela
Diretoria-Geral,
no
Despacho 0499659, além do fato de que a instrução encontrase praticamente concluída com base nos parâmetros técnicos
veiculados no dito documento, tenho por aprovado o
mencionado termo de referência, que versa sobre a
contratação de empresas no sentido de prover equipamentos
para a instalação de lanchonete no 13º pavimento da atual
sede deste Tribunal, conforme autorizado pela Presidência, na
Decisão 874 (0517328), já considerando as repercussões de
ordem contatual relativa à natureza da ocupação do imóvel,
conforme assentado no Parecer 456, da Assessoria Jurídica da
Presidência (0513086).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560489 e o código CRC A2E24F40.
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Consulta Regularidade do Empregador

1 of 1

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

04.018.749/0001-17
NORTE VIDROS LTDA ME
AV JULIO MARQUES LUZ 1014 / JATIUCA / MACEIO / AL / 57035-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:14/06/2019 a 13/07/2019
Certificação Número: 2019061401491874041779
Informação obtida em 01/07/2019 13:05:34
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Certidão FGTS Nortevidros valida até 13/07/2019 (0560651)
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Consulta Regularidade do Empregador
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

01.336.881/0001-89
ARMARIO QUARTO E COZINHA IND E COM LTDA
RUA EMPRESARIO SEBASTIAO FERREIRA SANTOS 69 / BARRO DURO / MACEIO / AL / 57045-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:15/06/2019 a 14/07/2019
Certificação Número: 2019061502044172866273
Informação obtida em 01/07/2019 12:57:31
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Certidão FGTS Artifex válida até 14/07/2019 (0560654)
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Consulta Regularidade do Empregador
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

21.817.491/0001-38
ALFEU MELLO DA SILVA 46623426000
AV COMENDADOR FRANCISCO DE AMORIM LEAO 364 / PINHEIRO / MACEIO / AL / 57057-780

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:23/06/2019 a 22/07/2019
Certificação Número: 2019062307210178771100
Informação obtida em 01/07/2019 13:01:13
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Certidão FGTS El Elyon válida até 22/07/2019 (0560666)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.

À AJ-DG,
De acordo com determinação GSAD, atendendo às
orientações constantes do Parecer 0559877, encaminhamos
os autos, após juntada das Certidões atualizadas de FGTS das
empresas Nortevidros (0560651), Artifex (0560654) e El Elyon
(0560666), para ciência das providências adotadas e, em
especial, dos termos do Despacho GSAD 0560489 - parte final.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 01/07/2019, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560670 e o código CRC E94B649B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: SAD
: DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, II, LEI 8.666/93. ITENS RELATIVOS À ADAPATAÇÃO ESPAÇO LANCHONETE

Parecer nº 1265 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Secretário de Administração,
Após sanadas as pendências relatadas ao ﬁnal do
Parecer nº 1.248 (0559877) e em complementação ao antediro
parecer, diante das situações de dispensa veriﬁcadas, forte na
indicação da SEIC (0555306) e na aprovação do termo de
referência
pela
SAD
(0560489) esta AJ-DG opina pela
possibilidade das seguintes contratações diretas, esteadas
no art. 24, II da Lei nº 8.666/93:
- Norte Vidros Ltda - CNPJ 04.018.749/0001-17, ao
custo de R$2.326,63 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e
sessenta e três centavos), para fornecimento dos itens I e VII
do termo de referência contido no evento 0529877 - Porta de
vidro e espelhos, consoante proposta 0554339;
- Artifex-Armário, Quarto e Cozinha Ind.com.Ltda
CNPJ 01.336.881/0001-89, ao custo de R$15.958,00 (quinze
mil novecentos e cinquenta e oito reais), para fornecimento
do item II o termo de referência contido no evento 0529877 itens
de
marcenaria,
consoante
propostas
0523404 e 0555228;
El Elyon - Alfeu Mello da Silva CNPJ
21.817.491/0001-38, ao custo de
R$2.471,00 (dois mil
quatrocentos e setenta e um reais), para fornecimento
do item III o termo de referência contido no evento 0529877 persiana, consoante proposta 0542632.
Por
ﬁm,
deve
a
Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) estabelecido para a modalidade de dispensa
de licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93,
com as alterações do Decreto 9.412/2018, de forma a prevenir
e evitar o fracionamento de despesa.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/07/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560715 e o código CRC A6678D2D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2019
Considerando o que consta destes autos, em especial as
Informações números 3486 (0549972) e 3679 (0555306), ambas da SEIC, e,
ainda, os Pareceres nºs 1248 (0559877) e 1265 (0560715), ambos da Assessoria
Jurídica da Direção-Geral – AJ-DG, e tendo em vista o disposto no artigo 112,
inciso I, da Resolução TRE/AL nº 15.904, de julho de 2018 (Regulamento da
Secretaria), AUTORIZO as contratações das empresas abaixo nominadas, por
dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei nº
8.666/1993 (e suas alterações):
a ) NORTE VIDROS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
04.018.749/0001-17, para fornecimento dos Itens I e VII, constantes do Termo
de Referência 0529877, pelo preço total de R$ 2.326,63 (dois mil, trezentos e
vinte e seis reais e sessenta e três centavos), conforme proposta da empresa
carreada aos autos (0554339);
b ) ARMÁRIO,
QUARTO
E COZINHA,
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.336.881/0001-89, para
fornecimento do Item II, constante do Termo de Referência 0529877, pelo
preço total de R$ 15.958,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta e oito reais),
nos termos da proposta (atualizada) da empresa carreada aos autos (v. docs.
0523404 e 0555228); e,
c) ALFEU MELLO DA SILVA , inscrita no CNPJ sob o nº
21.817.491/0001-38, para fornecimento do Item III, constante do Termo de
Referência 0529877, pelo preço total de R$ 2.471,00 (dois mil, quatrocentos e
setenta e um reais, consoante proposta de preços juntada aos autos
(0542632).
Remetam-se os autos à COFIN, para emitir as competentes notas
de empenho, consignando o prazo para execução, bem como as sanções
administrativas a que estão sujeitos em caso de eventual descumprimento de
obrigações assinaladas no termo de referência e em suas respectivas
propostas aprovadas e aceitas pela Administração.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2019, às 20:11, 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
0561182 e o código CRC 2F6EE8F2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.

À SGO,
Para as providências do evento (0561182).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/07/2019, às 20:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561192 e o código CRC E21B5EB8.
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
02/07/19 14:01
DATA EMISSAO
: 02Jul19
NUMERO : 2019PE000307
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SMR. ANULAÇÃO DO PE 297/2019 PARA EMISSÃO DE NE PARA ATENDIMENTO DA CONTRATAçãO AUTORIZADA NO TERMO DE DISPENSA 11/2019, CONFORME SEI 0561182-SAD.
PA 0000809-22.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 339039
AIEF MANPRE
20.755,63

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

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 307/2019. Anulação PE 297/19. (0561438)

02Jul19

13:55
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

47066 / 2019

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica
Inscrição:

Identificação:

490564651

Contribuinte

ALFEU MELLO DA SILVA 46623426000

490564651

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

Situação Cadastral

21817491000138

Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

COMENDADOR FRANCISCO DE AMORIM LEAO, Nº: 364,
57057780,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: PINHEIRO
Cidade: MACEIO
Data Expedição

Validade

07/06/2019

05/09/2019

Nº Protocolo

0

Data Protocolo

07/06/2019

N.º De Autenticidade: 1A7.2D6.6C7.C30

.

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

Certidão emitida as 11:12:58 do dia 07/06/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

Anexo Certidão Municipal Ely Elyon (0561514)
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
02/07/19 18:42
DATA EMISSAO
: 02Jul19
NUMERO : 2019PE000316
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SMR. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA (BALCÃO) E RODA MÃO DE GRANITO PARA
INSTALAÇÃO DE UMA LANCHONETE NO 13º ANDAR DO TRE-AL.
PA 0000809-22.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401082 1 084621 0100000000 339039
AIEF MANPRE
20.755,63

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

Anexo Pré-em0nho n.º 316_2019. (0561793)

UG : 070011

02Jul19

18:40
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2019.
Maceió, 2 de julho de 2019

SEI n. 0000809-22.2019.6.02.8000
Informação n. 138/2019
À Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
Senhor Coordenador,
1. Trata-se de questão levantada nesta unidade, após recebimento dos autos
para emissão dos empenhos relativos às aquisições autorizadas pelo Termo de
Dispensa de Licitação n.º 11/2019 (SEI 0561182), da lavra do ilustre Secretário
de Administração, posto que, conforme consignado no Anexo II, do Termo de
Referência de evento 0529877, a descrição dos lotes III (persiana) e VII
(espelhos) referem-se, s.m.j, à compra de materiais, com instalação,
conﬂitando com a ação anteriormente realizada, uma vez que fora efetuada a
competente reserva de crédito, interpretando-se a contratação como
prestação de serviços, fato este que merece avaliação quanto à necessidade
de se fazer os devidos registros pelas autoridades competentes, para efeito de
acomodar a situação, permitindo que a unidade realize as alterações
necessárias, harmonizando o procedimento de aquisição com o atual quadro
de dispensas, especialmente em face das limitações impostas por lei, baseada
no valor da aquisição.
2. Por oportuno, aditando-se mais um questionamento, considerando, ainda, a
harmonização da instrução, esta necessária quando do exercício da
conformidade da emissão do empenho, atribuição esta levada a efeito nesta
Seção, faz-se de bom alvitre aferir quanto à plausibilidade de emissão de
empenho para contratação referente ao lote II do termo de referência citado,
em face das considerações da unidade técnica de engenharia e arquitetura,
colocadas na Informação 3748/2019, de evento SEI 0556847, a seguir
transcrita:
"Senhor Secretário,
Em manifestação ao que foi solicitado na informação
(0549972), parágrafo 17 esclareço quanto ao:
Lote
Despacho SGO 0561794

II (Marcenaria)

-

onde

se
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descreve

a

especiﬁcação
de produção da marcenaria
no sistema hot melt trata-se de uma forma especíﬁca
de colagem do laminado ao MDF à cola quente com
maior e mais eﬁciente aderência entre os
materias seja com maquinário ou manualmente.
Sistema este indicado para áreas molhadas com
incidência de calor e frio (em alternancia) onde há
maior garantia de durabilidade sem deslocamento
do revestimento laminado no MDF quando sujeitos a
estes estados físicos. Com isso, não havendo
impedimento algum de participação do fornecedor
que apresentou o menor preço desde que cumpra
com o prazo de garantia exigido no TR caso haja
dano quando da utilização nos serviços corriqueiros
naquele espaço da lanchonete.
Lote IV (Bancada de granito) - para o prazo de
execução, entende-se a diﬁculdade do mercado
quanto as exigências legais de praxe e com isso
sugiro desconsiderar o prazo exigido no TR,
contando que este não se estenda além de
10(dez) dias úteis ao invés de 10(dez) dias corridos.
Entretanto, encaminho em anexo o TR deﬁnitivo com
esta observância de prazo de entrega para este lote.
Portanto, além dos esclarecimentos acima descritos
acordo oportunamente para a citação em evento
(0556046) do TR já obsoleto onde deve-se considerar
o TR posterior devidamente corrigido em evento
(0529877). Atento também para que a sequencia de
execução desses materiais sejam da seguinte forma:
a) 1º Lote IV (Bancada de granito) aﬁxado desde que
estejam com os devidos calços (provisórios) para
posterior encaixe da marcenaria;
b) 2º Lote II (Marcenaria) considerando que só se
pode executar com precisão a instalação da
marcenaria com o granito já aﬁxado em consonância
e conferência de medidas da bancada do granito.
Atenciosamente e disponível para quaisquer outros
esclarecimentos que se fizerem necessário," (sic).
3. Consoante a informação, com as devidas escusas, a esta Seção chama a
atenção o aparente alerta da unidade técnica quanto ao iter da intervenção
global na unidade predial, pois dispõe sobre uma sucessão de etapas de
execução, em que, s.m.j., na forma do item "b", da informação acima, para
execução do objeto pertinente ao lote II, destacamos da redação, "só se pode
executar com precisão a instalação da marcenaria com o granito já aﬁxado em
consonância e conferência de medidas da bancada do granito.", havendo de se
compatibilizar os prazos de execução do objeto autorizado na alínea "b", do
Termo de Dispensa n.º 11/2019, com a futura aquisição da bancada de granito,
ora em desenvolvimento nos autos do Procedimento n.º 000532318.2019.6.02.8000, bem como os demais aspectos inerentes à execução
Despacho SGO 0561794
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contratual.
4. Ante o externado, entendemos a necessidade de prévia avaliação do ora
consignado, preliminarmente à emissão dos empenhos.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 03/07/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 03/07/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561794 e o código CRC 0D697FC1.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SGO 0561794

0561794v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2019.

À SAD,
Sr. Secretário,
A exauriente análise efetuada pela SGO no seu
despacho (0561794), a meu ver, aponta ocorrências que não
trazem, s.m.j, repercussões orçamentárias. Entretanto, por
zelo à causa encaminho questionamento objetivo quanto aos
pontos abordados:
a) O apontamento do 1º parágrafo questiona a
classiﬁcação do objeto de contratação se "Serviços" ou
"Material de Consumo", visto que tais distinções pode
interferir no valor limite de dispensa ou até mesmo na sua
inviabilidade;
b) Os parágrafos 2º e 3º apontam pela cautela para
emissão da nota de empenho dos serviços de marcenaria após
as instalações das bancadas de granito. Essa preocupação
fora apontada, inclusive, na Informação 3748 (0556847).
Adotando-se essa cautela, questiona-se se haverá a
formalização da prorrogação da proposta, pelo prestador do
serviço.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/07/2019, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562295 e o código CRC 391FD3A6.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0562295

0562295v1
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Despacho COFIN 0562295
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2019.

Tendo em vista o Despacho SGO 0561794, remeto
os autos à SEIC para ciência do item 1 e, se assim entender,
reavliar a indicação da modalidade de aquisição.
Quanto aos itens 2 e 3, solicito à SMR que, não
obstante as intervenções de ajuste do TR já registradas no
mencionado PA 0005323-18.2019.6.02.8000, tome ciência dos
apontamentos e, se assim também entender, emita
pronunciamento sobre possíveis adequações que possam
contribuir para o aperfeiçoamento da demanda.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/07/2019, às 19:47, 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
0562339 e o código CRC 085E0F63.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SAD 0562339
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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 julho de 2019.

À arquiteta Luciana,
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, autora dos
termos de referência, para prestar os devidos esclarecimentos
necessários nos termos do despacho SAD 0562339.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 04/07/2019, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562521 e o código CRC D69D219E.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0562521

0562521v1
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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 julho de 2019.

À SAD,
Senhor Secretário,
Em atendimento ao Despacho SAD 0562339,
primeira parte, tomando ciência dos termos do Item 1 do
Despacho SGO 0561794, e caso tenhamos compreendido
corretamente a questão alí posta, conﬁrmamos a sugestão
constante da Informação SEIC nº 3679, datada de 12/06/2019
(0555306), cuja instrução encontra-se avaliada nos autos pela
AJ-DG, nos termos do Parecer nº 1248/2019, de 28/06/2019
(0559877), e, por ﬁm, com autorização de Dispensa
de Licitação, conforme Termo nº 11/2019 (0561182), no
sentido de contratação direta, por dispensa de licitação, com
base no art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, para aquisição
dos itens porta de vidro e espelhos com a Nortevidros empresa que comercializa vidros e espelhos; marcenaria, com
a Artifex - empresa fabricante de móveis em geral; e de
persiana, com a El Elyon, empresa especializada na
comercialização de persianas, cortinas e aﬁns, respeitando-se,
sempre, o limite legal de contratação/aquisição de cada item
no presente exercício, ou seja, respeitando-se o limite de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) por item, salvo
entendimento superior diverso.
Assim, no caso de eventual necessidade de "se
fazer os devidos registros pelas autoridades competentes,
para efeito de se acomodar a situação....., harmonizando o
procedimento de aquisição com o atual quadro de dispensas",
como proposto no Despacho SGO 0561794,
Item 1,
encaminhamos os autos à SAD para deliberação.
Respeitosamente,

Despacho SEIC 0562525
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 04/07/2019, 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
0562525 e o código CRC 5A9064FD.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0562525

0562525v1
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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 julho de 2019.

Acuse ciência do Despacho SEIC 0562525, ao
tempo em que solicito breve pronunciamento da SMR, na
forma indicada em nosso Despacho 0562339 e reforçada no
Despacho 0562521.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562657 e o código CRC 96ECBAAD.

0000809-22.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4051 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhor Secretário,
Em análise ao que foi discutido posiciono-me e sugiro em
resposta ao evento retro GSAD pelo que resume a COFIN (0562295):
1. Parágrafo 1 a) - não existindo nessas peças entregas sem a conclusão da
instalação (compatibilização indispensável) ou seja portanto definindo-se por fim
"contratação por prestação de serviços";
2. Parágrafo 1 b) - mesmo não atendendo no quesito melhor técnica, opino para dar
seguimento embora atente-se ao que preze o bom senso.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 05/07/2019, às 11:47, 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
0563137 e o código CRC 678B96AF.
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Informação 4051 (0563137)
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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 julho de 2019.
À COFIN.
Senhor Coordenador,
Em face das ponderações levantadas por essa
Coordenadoria (por meio da Seção de Gestão Orçamentária), e as
possíveis repercussões quanto à fundamentação jurídica de
realização da despesa que será incorrida nestes autos, após ouvir as
unidades SEIC (0562525) e SMR (0563137), esta última, unidade
técnica e demandante, e tendo em vista as últimas aquisições
efetuadas por este Tribunal de persianas, classiﬁcada como material
permanente - 409052 (v. docs. 0418684 e 0265458), bem como
(aquisição e instalação) de espelhos de vidros, cuja classiﬁcação foi
registrada
como serviços de terceiros, pessoa jurídica 339039 (v. doc. anexo - 0563387), e, ainda, objetivando a
consolidação do entendimento deste Tribunal, faço remessa dos
autos a essa unidade para, por meio da Seção de Contabilidade, se
pronunciar sobre a classiﬁcação orçamentária, por natureza, das
despesas de que tratam os lotes III e VII do Termo de
Referência 0529877.
Por último, peço a essa coordenadoria que se dê
prioridade a este processo, haja vista a eletividade da e. Presidência
deste Tribunal na disponibilidade de uma lanchonete para servidores
e visitantes deste Órgão.
Atenciosamente.

.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2019, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da

Despacho GSAD 0563386
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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
0563386 e o código CRC C554F830.
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__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
05/07/19 14:50
USUARIO : RODRIGO MOURA
DATA EMISSAO
: 23Dez16
NUMERO : 2016NE000966
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 21062851/0001-39 - ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
2016NECT. AQUISIÇÃO DE ESPELHOS.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084621 0100000000 339039
AIEF MANPRE
13.163,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 7045/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: AL
MUNICIPIO BENEF. : 2785
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 51636107400 - DIANA CARVALHO
UG : 070011
23Dez16
13:06
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
05/07/19 14:52
USUARIO : RODRIGO MOURA
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
NUMERO
: 2016LI000947
EMPENHO : 2016NE000966
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID.
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
16
68,00000
193,57
13.163,00
DESPESA COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIRO

VALOR TOTAL
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

:

13.163,00

__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
05/07/19 14:53
USUARIO : RODRIGO MOURA
EMPENHO : 2016NE000966
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :

68,00000

VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:

193,57
13.163,00

DESPESA COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DA ATUAL SE
DE DO TRE-AL E FÓRUM ELEITORAL DE MACEIÓ. ESPELHOS CRISTAL 4MM, LAPIDADO, COLA
DO COM SILICONE ESPECIAL DE CURA NEUTRA, APLICADO NO SENTIDO VERTICAL, DE FORMA QUE PERMITA CIRCULAÇÃO DE AR NA PARTE POSTERIOR DO MESMO.ESPELHOS COM DIMEN
SÕES VARIADAS. PROPOSTA DA EMPRESA ÀS FLS. 224/227. MAIORES ESPECIFICAÇÕES E
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME ÀS FLS. 262. PREGÃO 80/2016.

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF12=RETORNA

Anexo NOTA DE EMPENHO 2016NE000966 (0563387)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.

À SGO,
Encaminho os autos eletrônicos para continuidade
do feito, após as manifestações efetuadas.
Em paralelo, à SCON para auxilio na classiﬁcação
orçamentária dos
lotes
III e VII do
Termo
de
Referência 0529877.
Diante da prioridade apontada no despacho GSAD ,
sugiro que eventuais dúvidas sejam previamente esclarecidas
com os interlocutores evitando tramitação que venha retardar
ainda mais o processo.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/07/2019, às 13:23, 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
0563507 e o código CRC 336FD931.

0000809-22.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.

À SGO para análise de nossas informações
Prezados. Analisando a natureza dos itens de lotes
I, II, III e VII podemos avaliar as possíveis classiﬁcações da
seguinte forma:
- Lote I - Porta de vidro Temperado - Serviço;
- Lote II - Balcão, porta, armários e prateleiras - Por
se tratar de mobiliário que será integrado ao ambiente,
tornando-se parte deste, sem perspectiva de uso em ambiente
diverso,
entendemos
que
deveria
ser
classiﬁcado
como Serviço. Para reforçar nossa ideia, lembramos que o
armário instalado no antigo consultório odontológico
(Sinimbú) ﬁxado sob balcão de granito, diﬁcilmente será
reaproveitado em outro local (está para ser retirado do
espaço).
No entanto, em contraposição a esse nosso
entendimento, temos uma aquisição feita para o setor
odontológico deste prédio (SEI 0001110-03.2018.6.02.8000)
que foi adquirido como material permanente, vide Nota de
Empenho 0453371. Desta forma, creio que o entendimento
desse Tribunal seja esse último, ou pelo menos deva ter uma
nova análise de instâncias superiores.
- Lote III - Persiana. Este Tribunal tem comprado
suas persianas com material permanente;
- Lote VII - Espelho. Veriﬁcamos que a estrutura
deverá ser "(...) colado com silicone especial de cura neutra
(...)". Ou seja, também não haverá mobilidade do bem.
Levando-se em conta ainda a sua fragilidade e impossibilidade
de conserto, sugerimos que seja adquirido como Serviço.
Despacho SEPAT 0563875
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Esperando ter colaborado, subcrevo-me.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 08/07/2019, às 16:38, 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
0563875 e o código CRC FF0043FB.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SEPAT 0563875
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
08/07/19 16:56
DATA EMISSAO
: 08Jul19
NUMERO : 2019PE000328
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
ANULAçãO PARCIAL DO PE 297/2019, APóS NOVA INSTRUçãO, EM FUNçãO DA ORIENTAçãO
PARA EMISSãO DE NOTA DE EMPENHO, COM AMPARO NO TERMO DE DISPENSA N.º 11/2019,
SEI 0561182, PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 339039
AIEF MANPRE
15.958,00

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

Anexo Pré-empenho n.º 328/2019. (0563952)

UG : 070011

08Jul19

16:54
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
08/07/19 17:44
DATA EMISSAO
: 08Jul19
NUMERO : 2019PE000329
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
ANULAçãO PARCIAL DO PE 297/2019, APóS NOVA INSTRUçãO, EM FUNçãO DA ORIENTAçãO
PARA EMISSãO DE NOTA DE EMPENHO, COM AMPARO NO TERMO DE DISPENSA N.º 11/2019,
SEI 0561182, PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 339039
AIEF MANPRE
2.326,63

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

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 329/2019. Anulação parcial PE 297 (0564005)

08Jul19

17:41
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.

À COFIN,
Senhor Coordenador,
1. O Termo de Dispensa 11/2019 (doc. 0561182)
formaliza a contratação das três empresas em um documento,
totalizando R$ 20.755,63. Embora cada empresa tenha seu
objeto especíﬁco e cuja soma dos valores não ultrapasse os
R$ 17.600,00, previstos para o inciso II do art. 24 da Lei de
Licitações (vide Decreto 9.412/2018).
2. Contudo, a ﬁm de melhor entender a
formalização desta contratação, consultamos verbalmente o
Assessor Marcel Gameleira, o qual, a princípio, sugeriu que a
dúvida fosse submetida à consideração superior, no sentido
de avaliar a necessidade de segmentar em 3 termos. Assim,
como é necessário indicar o instrumento de contrato em cada
nota de empenho a ser emitida, propomos ouvir a SAD e/ou
AJ-DG previamente sobre este ponto.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 10/07/2019, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho SGO 0565003
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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
0565003 e o código CRC 78AF6E3F.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SGO 0565003
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2019.

À SAD (c/c p SGO p ciência),
Sr. Secretário,
1. Encaminho, para análise e direcionamento que
achar pertinente, a manifestação da SGO (0565003) acerca do
"Termo de Dispensa".
2. Aproveito o ensejo para consolidar entendimento
desta COFIN quanto à classiﬁcação orçamentária de bens e
serviços, pois veriﬁcamos que neste processo a discussão
levantada demandou tempo de algumas áreas, redudando em
possível atraso do feito. É certo, também, que a dúvida
levantada muitas vezes deve-se a conﬂitos de entendimentos
entre as áreas, mas também à descrição equivocada ou
incompleta, do objeto, no respectivo Termo de Referência.
3. Em síntese e no caso concreto, temos uma
pequena reforma no 13º pavimento com a contratação de
vários itens, dispostos nos Lotes I a VII. Os lotes tratados
nestes autos referem-se aos de número I (Porta de vidro
Temperado ) , II (confecção e instalação de marcenaria ), III
(Cortina Persiana) e VII (Espelho).
4.
O
caminho
inicial
para
classiﬁcação
orçamentária é a distinção entre o objeto de contratação, se
prestação de SERVIÇO ou aquisição de BEM.

Despacho COFIN 0565725
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5. Sendo aquisição de BEM (Material) é necessário
estipular se é de CONSUMO ou PERMANENTE. A
macrofunção SIAFI 020332 (0565953) conceitua claramente o
BEM DE CONSUMO, conforme transcrição abaixo:
" Material de Consumo - é aquele que, em
razão de seu uso corrente e da deﬁnição da Lei
nº 4.320/1964, perde normalmente sua
identidade física e/ou tem sua utilização
limitada a dois anos; e atenda pelo menos um
dos critérios de: durabilidade, fragilidade,
perecibilidade,
incorporabilidade
ou
transformabilidade"

6. A contrário sensu, se um bem não possui as
caracteristicas acima deve ser classiﬁcado como permanente
no elemento e item de despesa específico.
7. A classiﬁcação em SERVIÇO também possui suas
especiﬁcidades. A regra é que a classiﬁcação em serviço se
dá quando o contratante fornece o respectivo material e o
CONTRATADO apenas presta o serviço especíﬁco. Ainda
existem aqueles serviços que, por sua natureza, não geram
nenhuma dúvida quanto à sua classiﬁcação, por exemplo :
serviços de eletricista, serviços mecânicos,
serviços
hidráulicos etc.
8. Entretanto, a grande dúvida sobre a
classiﬁcação, no caso dos autos, dar-se no elemento de
despesa "33903916- Manutenção e Conservação de Bens
Imóveis", cuja função extraída do SIAFI estipula :
"Registra o valor das despeas com serviços de
reparos, consertos, revisões e adaptações de
bens imóveis. Pintura - Reparos e reformas
de imóveis em Geral - Reparos em Instalações
elétricas
e
Hidráulicas
Reparos,
recuperações e adaptações de biombos,
carpetes, divisórias e lambris - Manutenção
Despacho COFIN 0565725
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de elevadores - Limpeza de Fossa - e Outros".

9. Logo, se um contratado efetua a instalação de
"balcão" que será INCORPORADO ao imóvel, com material
próprio, estaremos aqui diante de uma PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS no elemento de despesa "339039 - Outros Serviços
de Terceiros- Pessoa Jurídica ou 339036 - Pessoa Física".
Entretanto, se esse balcão não for INCORPORADO ao Imóvel
deverá ser classificado como BEM PERMANENTE (Móveis).
10. A distinção acima não está expressa no
respectivo Termo de Referência, porém entendemos que as
aquisições dos Lotes I (Porta de vidro Temperado) , II
(Confecção e instalação de marcenaria) e VII (Espelho) serão
INCORPORADAS ao imóvel, logo sendo classiﬁcadas no
elemento de despesa "339039- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica". Quanto ao Lote III (Cortina Persiana), será
classificada como Material Permanente.
11. Considerando que a aquisição dos Lotes I, II e
VII monta em R$ 18.284,63 e classiﬁcam-se, a nosso ver, na
rubrica "33903916-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS", poderiamos chegar a conclusão precipitada
de que a licitação não poderia ser dispensada, entretanto, o
entendimento do TCU é no sentido de que a limitação do valor
não deve ser inicialmente com base no elemento de despesa e
sim nos itens de NATUREZA FUNCIONAL DA DESPESA, que
no caso do TRE-AL está previsto no Anexo I da Ordem de
Serviço 04/2010, atualizado pela Portaria COCIN nº 01 de
2016 (0565957). É nesta classiﬁcação que deve ser analisado
o possível fracionamento da despesa, considerando inclusive
os itens em que são subdivididos a respectiva natureza
funcional da despesa.
12. Por todo o exposto, sugiro a análise da área
competente quanto à classiﬁcação dos lotes para se evitar o
fracionamento das despesas, observando-se a natureza
funcional das mesmas, inclusive quanto às aquisições
pretendidas nos demais lotes.
Despacho COFIN 0565725
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13. De qualquer forma, por tratar-se de processo
prioritário e já instruído, encaminho em paralelo à SGO, para
, após manifestação quanto ao disposto no parágrafo 1º acima
, efetuar a emissão das respectivas notas de empenhos, caso
se entenda pela perfeita instrução do processo.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/07/2019, às 07:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565725 e o código CRC AD53602E.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0565725
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______________________________________
CAPITULO

020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO
GOVERNO FEDERAL - SIAFI
SECAO

020300 - MACROFUNÇÕES
ASSUNTO

020332 - CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
1 - REFERÊNCIAS
1.1 - RESPONSABILIDADE Coordenação Geral de Contabilidade da União
1.2 - COMPETÊNCIA.
Portaria n 833, de 16 de dezembro de 2011, que revogou a IN/STN N 05, de 06 de
novembro de 1996.
1.3 - FUNDAMENTO
1.3.1 - BASE LEGAL
1.3.1.1 - Lei n 4.320, de 17 de março de 1964;
1.3.1.2 - Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000;
1.3.1.3 - Lei n 10.180, de 6 de fevereiro de 2001;
1.3.2 BASE ADMINISTRATIVA
1.3.2.1 - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP;
1.3.2.2 - Manual Técnico de Orçamento MTO;
2 - APLICAÇÃO
O intuito desta norma é orientar os gestores, no âmbito da União, quanto à
correta classificação orçamentária da natureza despesa auxiliando-os no momento
do empenho.
3 - CONCEITUAÇÃO
Para efeito desta norma, entende-se:
Despesa orçamentária pública é aquela executada por entidade pública e que
depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da Lei
Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais. É o conjunto de dispêndios
realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços
públicos prestados à sociedade.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA
A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de:
I Categoria Econômica;
II Grupo de Natureza da Despesa; e

______________________________________
III Elemento de Despesa.

Manual SIAFI

Pagina 1
Ultima modificacao: 09/04/2018 08:23
Data do Documento:11/07/2019 20:24

Anexo \MACROFUNÇÃO SIAFI (0565953)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 513

______________________________________
A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada
modalidade de aplicação, a qual tem por finalidade indicar se os recursos são
aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de
Governo ou por outro Ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva,
precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos
transferidos ou descentralizados.
ESTRUTURA DA NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Os arts. 12 e 13 da Lei n 4.320/1964, tratam da classificação da despesa
orçamentária por categoria econômica e elementos. Assim como na receita
orçamentária, o art. 8 estabelece que os itens da discriminação da despesa
orçamentária mencionados no art. 13 serão identificados por números de código
decimal, na forma do Anexo IV daquela Lei, atualmente consubstanciados na
Portaria Interministerial STN/SOF n 163/2001, e constantes do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público Procedimentos Contábeis Orçamentários.
O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma
um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de
aplicação e o elemento.
O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis dígitos,
desdobrado até o nível de elemento. Na União o desdobramento da despesa é feito,
obrigatoriamente, até o nível de subitem, ficando composto por oito dígitos.
Para a União a Natureza da Despesa - ND, é desdobrada da seguinte forma:
X Categoria Econômica;
X Grupo de Natureza de Despesa;
XX Modalidade de Aplicação;
XX Elemento de despesa;
XX Subitem da natureza da despesa
A classificação da Reserva de Contingência bem como a Reserva do Regime Próprio
de Previdência Social - RPPS, quanto à natureza da despesa orçamentária, serão
identificadas com o código 9.9.99.99.99, conforme estabelece o parágrafo único
do art. 8 da Portaria Interministerial STN/SOF n 163, de 2001.
CATEGORIA ECONÔMICA
A despesa é classificada em duas categorias econômicas:
3 Despesa Corrente
4 Despesa de Capital
Despesas Correntes
Classificam-se nessa categoria todas as despesas para manutenção e funcionamento
dos serviços públicos em geral, são despesas que não contribuem, diretamente,
para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Exemplos: material gráfico, manutenção e conservação de equipamento de
processamento de dados; pen-drive; peças de informática para reposição imediata
ou para estoque, despesas com diárias pagas a prestadores de serviços para a

______________________________________
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______________________________________
administração pública, manutenção de software, suporte de infraestrutura
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, suporte a usuários de TIC.

de

Despesas de Capital
Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuirão para a produção
ou geração de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, ou seja,
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Essas despesas ensejam o registro de incorporação de ativo imobilizado,
intangível ou investimento (no caso dos grupos de natureza da despesa 4
investimentos e 5 inversões financeiras) ou o registro de desincorporação de um
passivo (no caso do grupo de despesa 6 amortização da dívida).
Exemplos: obras e instalações, máquinas e equipamentos, aquisição de software,
aquisição de softwares sob encomenda, veículos, bens móveis.
Observação: As peças de informática devem ser contabilizadas como despesa de
capital, quando a aquisição for para substituir partes do computador e implicar
relevantes alterações nas características funcionais, como, por exemplo,
substituição de processador com aumento de velocidade da máquina. Lembrando que,
nestes casos, deverá ser feita o devido registro de incorporação do ativo.
A separação na classificação orçamentária entre corrente e capital está
vinculada à geração ou não de um bem de capital (investimento, imobilizado,
intangível) ou amortização de dívida. Se o gasto gerar um bem de capital, será
classificado como despesa de capital e o seu gasto será incorporado ao ativo
correspondente. Por exemplo, as aquisições de equipamentos, o desenvolvimento de
softwares e a manutenção evolutiva são classificados como despesas de capital.
As manutenções nos equipamentos ou programas são despesas correntes.
GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao
objeto de gasto, conforme discriminado a seguir:
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência
1 - Pessoal e Encargos Sociais
Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da LRF.
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______________________________________
Observação: Nesse GND devem ser incluídas somente as despesas com pessoal
concursado e os admitidos por processo seletivo simplificado, conforme
comentários ao fim do detalhamento dos grupos.
2 - Juros e Encargos da Dívida
Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de
operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública
mobiliária.
3 - Outras Despesas Correntes
Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de
diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte,
além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não
classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
4 Investimentos
Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras,
inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização
destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material
permanente.
5 - Inversões Financeiras
Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital, já em
utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe
aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além
de outras despesas classificáveis neste grupo.
6 - Amortização da Dívida
Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da
atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual
ou mobiliária.
9 Reserva de Contingência
Despesas orçamentárias destinadas ao atendimento de passivos contingentes e
outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive a abertura de
créditos adicionais.
GND 1 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 E OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
TERCEIRIZAÇÃO.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias:
Para fins de apuração da despesa com pessoal, deverão ser incluídas as despesas
relativas à contratação de pessoal por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei n
8.745, de 1993, bem como as despesas com serviços de terceiros quando
caracterizarem substituição de servidores e empregados públicos.
As despesas relativas à contratação de pessoal por tempo determinado (mediante
processo seletivo simplificado) para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, quando caracterizarem substituição de servidores
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e empregados públicos, deverão ser classificadas no GND 1, salvo disposição em
contrário constante de legislação vigente.
Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra (por meio de processo
licitatório) que se referem à substituição de servidores e empregados públicos
serão contabilizados no GND 3 Outras Despesas Correntes e no Elemento de despesa
34 "Outras Despesas de Pessoal". Embora a despesa de pessoal terceirizado em
substituição a servidores e empregados públicos, não constitua despesa
classificável no GND 1 Pessoal e Encargos Sociais é considerada para fins de
cálculo do limite da despesa total com pessoal.
Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, os
contratos de serviços de terceiros relativos a atividades que, simultaneamente:
- sejam acessórias, instrumentais ou complementares às atribuições legais do
órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento;
- não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal
do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou sejam
relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente; e
- não caracterizem relação direta de emprego.
Ressalta-se que o recrutamento de pessoal a ser contratado por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público será
feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação,
inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público.
A contratação de serviços terceirizados pela Administração Pública Federal,
deverá ser realizada por meio de processo licitatório. Em momento algum deverá
pressupor a contratação direta de empregados, pois qualquer que seja o objeto da
contratação, jamais a administração estará contratando pessoas e, sim, o
serviço.
É importante deixar evidenciado que toda e qualquer despesa oriunda da
contratação de serviços, em que haja mão-de-obra terceirizada que se refiram à
substituição de servidores e empregados públicos, deverá necessariamente ser
classificada no Grupo de Natureza de Despesa GND 3 Outras Despesas Correntes
associado ao elemento de despesa 34.
A única forma legal de provimento de cargos efetivos no âmbito da Administração
Pública Federal é o concurso público e, em casos excepcionais, a contratação
temporária, por meio de processo simplificado, nos termos da Lei n 8.745, de 9
de dezembro de 1993.
Nos termos da definição contida no caput do art. 18 da LRF, é possível afirmar
que não há qualquer possibilidade em se admitir que as despesas decorrentes do
pagamento de empregados vinculados a contratos de terceirização com a
Administração Pública Federal sejam classificadas como Pessoal e Encargos
Sociais, ainda que os mesmos estejam exercendo atividades em substituição a
servidores e empregados públicos, uma vez que nesse caso não se paga vencimentos
e vantagens fixas e/ou variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria,
reformas, pensões, gratificações, horas extras, encargos sociais, contribuições
trabalhistas, etc.
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O disposto no 1o do art. 18 da LRF não buscou tratar as despesas decorrentes de
contratos de terceirização de mão-de-obra em substituição de servidores e
empregados públicos como Pessoal e Encargos Sociais, mas tão somente tratá-las
contabilmente como Outras Despesas com Pessoal para fins de apuração dos limites
de pessoal de cada ente nos termos dos percentuais definidos no art. 19 da mesma
Lei, independentemente de sua classificação orçamentária. Mesmo que o gestor
buscasse mecanismos para a contratação de empregados via contratos de
terceirização visando à substituição de servidores e empregados públicos como
forma de fugir ao cumprimento dos limites de pessoal fixados pela LRF, ainda
assim, tais despesas, mesmo que não classificáveis como Pessoal e Encargos
Sociais, seriam consideradas para fins de apuração de limites de pessoal. A
despeito da LRF dispor sobre a possibilidade da existência de contratação de
mão-de-obra terceirizada para substituição de servidores e empregados públicos,
o instituto de contratações com essa finalidade não tem amparo no permissivo
legal, constituindo, portanto, onde porventura haja essa modalidade de
contratação, em irregularidade.
MODALIDADE DE APLICAÇÃO
A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são
aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de
Governo ou indiretamente por outro ente da Federação e suas respectivas
entidades.
Os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito
orçamentário ou por descentralização do crédito por outro órgão ou entidade
integrantes dos Orçamentos Fiscal ou Seguridade Social.
Os recursos serão aplicados indiretamente, mediante transferência ou delegação.
A delegação poderá ser feita a outros entes da Federação ou consórcios públicos
para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva da União que
impliquem preservação ou acréscimo no valor de bens públicos federais.
A modalidade de aplicação permite a eliminação de dupla contagem no orçamento.
Quando os recursos forem aplicados diretamente mediante a descentralização de
crédito, a unidade orçamentária poderá alterar a modalidade de aplicação
diretamente no SIAFI, antes da emissão do empenho, exceto quando houver redução
das dotações incluídas pelo Congresso Nacional. Nesse caso deverão ser
autorizados por meio de Portaria do dirigente máximo de cada órgão a que estiver
subordinada ou vinculada a unidade orçamentária.
Observa-se que o termo transferências, utilizado no art. 16 e 21 da Lei n
4.320/1964, compreende as subvenções, auxílios e contribuições que atualmente
são identificados em nível de elementos na classificação da natureza da despesa.
Não se confundem com as transferências de recursos financeiros, representadas
pelas modalidades de aplicação.
A designação transferência, nos termos do art. 12 da Lei n 4.320/1964,
corresponde à entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação, a
consórcios públicos ou a entidades privadas, com e sem fins lucrativos, a que
não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços. Os bens ou serviços
gerados ou adquiridos com a aplicação desses recursos pertencem ou se incorporam
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ao patrimônio do ente ou da entidade recebedora. As modalidades de aplicação
utilizadas para a entrega de recursos financeiros por meio de transferências
são:
20 - Transferências à União
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31 - Transferências a Estados e ao DF - Fundo a Fundo
40 - Transferências a Municípios
41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais
Essas modalidades de aplicação devem ser associadas com os elementos de despesa
que não representem contraprestação direta em bens ou serviços. Tais elementos
são:
41 - Contribuições - utilizado para transferências correntes e de capital aos
entes da Federação e a entidades privadas sem fins lucrativos, exceto para os
serviços essenciais de assistência social, saúde e educação. A transferência de
recursos a título de contribuição corrente será destinada a entidades sem fins
lucrativos desde que preencham uma das seguintes condições:
- estejam autorizadas
beneficiária;

em

lei

que

identifique

expressamente

a

entidade

- estejam nominalmente identificadas na LOA; ou
- sejam selecionadas para execução, em parceria com a Administração Pública
Federal, de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de
diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual;
42 - Auxílios - utilizado para transferências de capital aos entes da Federação
e a entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam:
- de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação
especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas
estaduais e municipais da educação básica ou, ainda, unidades mantidas pela
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade CNEC;
- cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente para recebimento de recursos
oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou
agências governamentais estrangeiras;
- prestem atendimento direto e gratuito ao público na área de saúde
- qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam
para a capacitação de atletas de alto rendimento nas modalidades olímpicas e
paraolímpicas, desde que seja formalizado instrumento jurídico adequado que
garanta a disponibilização do espaço esportivo implantado para o desenvolvimento
de programas governamentais e seja demonstrada, pelo órgão concedente, a
necessidade de tal destinação e sua imprescindibilidade, oportunidade e
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importância para o setor público;
- prestem
social;

atendimento

direto

e

gratuito

ao

público

na

área

de

assistência

- voltadas diretamente às atividades de coleta e processamento
reciclável, desde que constituídas sob a forma de associações ou
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma
regulamento do Poder Executivo, cabendo ao órgão concedente aprovar
para a aplicação dos recursos;

de material
cooperativas
prevista em
as condições

- voltadas ao atendimento de pessoas carentes em situação de risco social ou
diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de
trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado que a entidade privada tem
melhores condições que o Poder Público local para o desenvolvimento das ações
pretendidas, devidamente justificado pelo órgão concedente responsável; e
- colaboradoras na execução dos programas de proteção a pessoas ameaçadas
promovidos pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
43 - Subvenções Sociais - utilizado para transferências às entidades privadas
sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de
assistência social, saúde e educação, que prestem atendimento direto ao público
e tenham certificação de entidade beneficente de assistência social nos termos
da legislação vigente;
45 - Subvenções Econômicas - utilizado para transferências, exclusivamente, a
entidades privadas com fins lucrativos. Destinam-se à cobertura de déficits de
manutenção ou funcionamento de entidades da Administração Indireta, a ser
concedida com base no interesse público.
81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - utilizado para
transferências aos entes da Federação em decorrência de determinação da
Constituição ou estabelecida em lei.
Observação:
conforme
preceitua
a
legislação
vigente,
as
transferências
voluntárias serão classificadas, obrigatoriamente, nos elementos de despesa 41 Contribuições, 42 - Auxílio ou 43 - Subvenções Sociais.
A delegação ou descentralização, corresponde à entrega de recursos financeiros a
outro ente da Federação ou consórcio público para execução de ações de
responsabilidade ou competência do ente delegante ou descentralizador. Deve
observar a legislação própria do ente e as designações da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, materializando-se em situações em que o recebedor executa ações
em nome do transferidor. Os bens ou serviços gerados ou adquiridos com a
aplicação desses recursos pertencem ou se incorporam ao patrimônio de quem os
entrega, ou seja, do transferidor. As modalidades de aplicação utilizadas para a
entrega de recursos financeiros por meio de delegação orçamentária, em geral,
são:
22 - Execução Orçamentária Delegada à União
32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios
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72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
As modalidades 22, 32, 42 e 72 não podem estar associadas com os elementos de
despesa de contribuições (41), auxílios (42), subvenções (43 e 45) ou
distribuição constitucional ou legal de receitas (81), visto que os referidos
elementos pressupõem a inexistência de contraprestação direta em bens ou
serviços. As naturezas de despesas formadas com tais modalidades deverão conter
os elementos de despesa específicos (EE), como os relacionados abaixo de forma
exemplificativa:
30 - Material de Consumo
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
35 - Serviços de Consultoria
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
37 - Locação de Mão-de-Obra
38 - Arrendamento Mercantil
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
51 - Obras e Instalações
52 - Equipamentos e Material Permanente
A seguir estão discriminadas todas as modalidades de aplicação:
20 - Transferências à União
22 - Execução Orçamentária Delegada à União
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal Fundo a Fundo
32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de
recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012
36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de
recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012
40 - Transferências a Municípios
41 - Transferências a Municípios Fundo a Fundo
42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios
45 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que
tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012
46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que
trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012
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50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais
71 - Transferências a Consórcios Públicos - Rateio
72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcio Públicos
73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de
recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012
74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de
recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012
75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de
que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012
76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de
que trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012
80 - Transferências ao Exterior
90 - Aplicações Diretas
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público
do qual o Ente Participe
94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público
do qual o Ente Não Participe
95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da
Lei Complementar n 141, de 2012
96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei
Complementar n 141, de 2012
99 - A Definir
20 - Transferências à União
Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito
Federal, mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para
suas entidades da administração indireta.
Observação: Essa modalidade não é utilizada pelos órgãos da Administração
Federal, pois trata-se de transferência à União, feita, portanto, pelos outros
entes (Estados, Municípios ou Distrito Federal).
22 - Execução Orçamentária Delegada à União
Despesas
orçamentárias
realizadas
mediante
transferência
de
recursos
financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização à União para execução
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de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para
suas entidades da administração indireta.
31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal Fundo a Fundo
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da
modalidade fundo a fundo.
32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
Despesas
orçamentárias
realizadas
mediante
transferência
de
recursos
financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Estados e ao
Distrito Federal para execução de ações de responsabilidade exclusiva do
delegante.
35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de
recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da
modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da
Lei Complementar n 141, de 2012.
36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de
recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da
modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser
aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar no
141, de 2012.
40 - Transferências a Municípios
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União ou dos Estados aos Municípios, inclusive para suas entidades da
administração indireta.
41 - Transferências a Municípios Fundo a Fundo
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da
modalidade fundo a fundo.
42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios
Despesas
orçamentárias
realizadas
mediante
transferência
de
recursos
financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Municípios para
execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
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45 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que
tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da
modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da
Lei Complementar n 141, de 2012.
46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que
trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da
modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser
aplicada em exercícios anteriores de que trata o art. 25 da Lei Complementar n
141, de 2012.
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a Administração
Pública.
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades com fins lucrativos que não tenham vínculo com a Administração
Pública.
67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP
Despesas orçamentárias do Parceiro Público decorrentes de Contrato de Parceria
Público-Privada - PPP, nos termos da Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e
da Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012.
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois
ou mais países, inclusive o Brasil.
Observação: Essa modalidade de aplicação é utilizada para a entrega de recursos
a consórcios públicos que não seja decorrente de delegação ou de rateio pela
participação do ente no consórcio.
71 - Transferências a Consórcios Públicos
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei no
11.107, de 6 de abril de 2005, objetivando a execução dos programas e ações dos
respectivos entes consorciados.
Observação: Essa modalidade de aplicação é utilizada para entrega de recursos
aos consórcios públicos dos quais o ente transferidor faça parte, correspondente
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ao rateio das despesas decorrentes da participação do ente no
consórcio, conforme previsto no correspondente contrato de rateio.

respectivo

72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
Despesas
orçamentárias
realizadas
mediante
transferência
de
recursos
financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos
para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
Observação: Essa modalidade de aplicação é utilizada, exclusivamente, no caso de
delegação da execução de ações de competência ou responsabilidade do ente
delegante (ente transferidor), seja para consórcio do qual participe como
consorciado ou não, das quais resulte preservação ou acréscimo no valor de bens
públicos federais.
73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de
recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei no
11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de
recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação
mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou
prescritos, de que tratam 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 13 de
janeiro de 2012, observado o disposto no 1 do art. 11 da Portaria STN no 72, de
1 de fevereiro de 2012.
74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de
recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei no
11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de
recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos
de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o
art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012, observado o disposto no 1 do art.
11 da Portaria STN no 72, de 2012.
75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de
que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois
ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à
modalidade de aplicação 73 (Transferências a Consórcios Públicos mediante
contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei
Complementar no 141, de 2012), à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da
Lei Complementar no 141, de 2012.
76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de
que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012
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Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois
ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à
modalidade de aplicação 74 (Transferências a Consórcios Públicos mediante
contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei
Complementar no 141, de 2012), à conta de recursos referentes à diferença da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser
aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar no
141, de 2012.
80 - Transferências ao Exterior
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros
a órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a organismos
internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que
tenham sede ou recebam os recursos no Brasil.
90 - Aplicações Diretas
Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou
oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas
estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da
seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços,
pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o
recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa
estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da
mesma esfera de Governo.
92 Aplicação Direta de Recursos Recebidos
Decorrentes de Delegação ou Descentralização

de

Outros

Entes

da

Federação

Despesas orçamentárias realizadas à conta de recursos financeiros decorrentes de
delegação ou descentralização de outros entes da Federação para execução de
ações de responsabilidade exclusiva do ente delegante ou descentralizador.
93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público
do qual o Ente Participe
Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas
estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da
seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além
de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou
descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual
o ente da Federação participe, nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de
2005.
94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público
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do qual o Ente Não Participe
Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas
estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da
seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além
de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou
descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual
o ente da Federação não participe, nos termos da Lei n 11.107, de 6 de abril de
2005.
95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da
Lei Complementar no 141, de 2012
.Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou
oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo,
à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar
no 141, de 2012.
96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei
Complementar no 141, de 2012
Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou
oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo,
à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e
serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores,
de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012.
99 - A Definir
Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação
orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução
orçamentária enquanto não houver sua definição.
ELEMENTO DE DESPESA (ED)
Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e
vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros
prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações,
equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a
administração pública utiliza para a consecução de seus fins, conforme a
seguinte discriminação:
01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
03 Pensões do RPPS e do militar
04 Contratação por Tempo Determinado
05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
06 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
07 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
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08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
10 Seguro Desemprego e Abono Salarial
11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
12 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Militar
13 Obrigações Patronais
14 Diárias Civil
15 Diárias Militar
16 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil
17 Outras Despesas Variáveis Pessoal Militar
18 Auxílio Financeiro a Estudantes
19 Auxílio-Fardamento
20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores
21 Juros sobre a Dívida por Contrato
22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
23 Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
24 Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
26 Obrigações decorrentes de Política Monetária
27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
28 Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
29 Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes
30 Material de Consumo
31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33 Passagens e Despesas com Locomoção
34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
35 Serviços de Consultoria
36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
37 Locação de Mão-de-Obra
38 Arrendamento Mercantil
39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
41 Contribuições
42 Auxílios
43 Subvenções Sociais
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45 Subvenções Econômicas
46 Auxílio-Alimentação
47 Obrigações Tributárias e Contributivas
48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
49 Auxílio-Transporte
51 Obras e Instalações
52 Equipamentos e Material Permanente
53 Aposentadorias do RGPS - Área Rural
54 Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
55 Pensões do RGPS - Área Rural
56 Pensões do RGPS - Área Urbana
57 Outros Benefícios do RGPS - Área Rural
58 Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana
59 Pensões Especiais
61 Aquisição de Imóveis
62 Aquisição de Produtos para Revenda
63 Aquisição de Títulos de Crédito
64 Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
65 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos
67 Depósitos Compulsórios
70 Rateio pela Participação em Consórcio Público
71 Principal da Dívida Contratual Resgatado
72 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
73 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
74 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
75 Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da
Receita
76 Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
81 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
82 Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor
Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP

do

Parceiro

Privado

83 Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto
Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor
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84 Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades
Assemelhadas, Nacionais e Internacionais
91 Sentenças Judiciais
92 Despesas de Exercícios Anteriores
93 Indenizações e Restituições
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas
95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
98 Compensações ao RGPS
99 A Classificar
01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos servidores inativos
do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, e de reserva remunerada e
reformas dos militares.
03 Pensões do RPPS e do militar
Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares.
04 - Contratação por Tempo Determinado
Despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com
legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais
e outras despesas variáveis, quando for o caso.
Observação: Nesse ED devem ser incluídos as despesas de pessoal cujo o
recrutamento foi feito mediante processo seletivo simplificado, prescindindo de
concurso público, nos termos do art. 3 da Lei n 8.745/93.
05 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
Despesas orçamentárias com benefícios previdenciários do servidor ou militar,
tais como auxílio-reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado
por motivo de prisão, e salário-família, exclusive aposentadoria, reformas e
pensões.
06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
Despesas orçamentárias decorrentes do cumprimento do art. 203, inciso V, da
Constituição Federal, que dispõe:
Art. 203 A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
[...]
V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
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07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
Despesas orçamentárias com os encargos da entidade patrocinadora no regime de
previdência fechada, para complementação de aposentadoria.
08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Despesas orçamentárias com benefícios assistenciais, inclusive auxílio-funeral
devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade, ou do
aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o
funeral do ex-servidor ou do ex-militar; auxílio-natalidade devido a servidora
ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a cônjuge ou companheiro
servidor público ou militar, quando a parturiente não for servidora;
auxílio-creche ou assistência pré-escolar devido a dependente do servidor ou
militar, conforme regulamento; e auxílio-doença.
10 Seguro desemprego e Abono Salarial
Despesas orçamentárias com pagamento do seguro-desemprego e do abono de que
tratam o inciso II do art. 7 e o 3 do art. 239 da Constituição Federal,
respectivamente.
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento
ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em
Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional
Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação
Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou
Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção
Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas;
Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação
de Direção Geral ou Direção (Magistério de l e 2 Graus); Gratificação de
Função-Magistério
Superior;
Gratificação
de
Atendimento
e
Habilitação
Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho
das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do
Trabalho;
Gratificação
de
Engenheiro
Agrônomo;
Gratificação
de
Natal;
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de
Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de
Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação
de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de
Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7, inciso XVII,
da CF); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por
assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças
Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de
Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente;
Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada
(ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do
13 Salário; 13 Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono
Provisório; Pró-labore de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter
permanente.
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Observação: o pagamento antecipado a servidor cedido com ônus à outra esfera de
governo deverá ser feito nesse ED.
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
Despesas orçamentárias com: Soldo; Gratificação de Localidade Especial;
Gratificação de Representação; Adicional de Tempo de Serviço; Adicional de
Habilitação; Adicional de Compensação Orgânica; Adicional Militar; Adicional de
Permanência; Adicional de Férias; Adicional Natalino; e outras despesas
correlatas, de caráter permanente, previstas na estrutura remuneratória dos
militares.
13 - Obrigações Patronais
Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de
empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo pensionistas,
tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos
de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura
do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso
das contribuições de que trata este elemento de despesa.
14 - Diárias Civil
Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana,
do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em
objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o
Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício
em caráter permanente.
15 - Diárias Militar
Despesas orçamentárias decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua
unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de
alimentação e pousada.
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas orçamentárias relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do
servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais
como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do
pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Despesas orçamentárias eventuais, de natureza remuneratória, devidas em virtude
do exercício da atividade militar, exceto aquelas classificadas em elementos de
despesas específicos.
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes
comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de
estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na
condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da LRF.
19 - Auxílio-Fardamento
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Despesas orçamentárias com o auxílio-fardamento, pago diretamente ao servidor ou
militar.
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores
Despesas
orçamentárias
com
apoio
financeiro
concedido
a
pesquisadores,
individual ou coletivamente, exceto na condição de estudante, no desenvolvimento
de pesquisas científicas e tecnológicas, nas suas mais diversas modalidades,
observado o disposto no art. 26 da LRF.
21 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Despesas orçamentárias com juros referentes a operações de crédito efetivamente
contratadas.
22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida pública contratada, tais
como: taxas, comissões bancárias, prêmios, imposto de renda e outros encargos.
23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
Despesas orçamentárias com a remuneração real devida pela aplicação de capital
de terceiros em títulos públicos.
24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida mobiliária, tais como:
comissão, corretagem, seguro etc.
25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Despesas orçamentárias com o pagamento de encargos da dívida pública, inclusive
os juros decorrentes de operações de crédito por antecipação da receita,
conforme art. 165, 8o, da CF.
26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária
Despesas orçamentárias com a cobertura do resultado negativo do Banco Central do
Brasil, como autoridade monetária, apurado em balanço, nos termos da legislação
vigente.
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
Despesas orçamentárias que a administração é compelida a realizar em decorrência
da honra de avais, garantias, seguros, fianças e similares concedidos.
28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
Despesas orçamentárias com encargos decorrentes da remuneração de cotas de
fundos autárquicos, à semelhança de dividendos, em razão dos resultados
positivos desses fundos.
29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes
Despesas orçamentárias com a distribuição de resultado positivo de empresas
estatais dependentes, inclusive a título de dividendos e participação de
empregados nos referidos resultados.
30 - Material de Consumo
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Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel
automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação;
gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico,
farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos
para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de
plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis;
material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e
sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha,
e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados;
aquisição de disquete; pen-drive; material para esportes e diversões; material
para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica;
material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico,
hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações;
vestuário,
uniformes,
fardamento,
tecidos
e
aviamentos;
material
de
acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao voo; suprimento de
aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e
munições;
bandeiras,
flâmulas
e
insígnias
e
outros
materiais
de
uso
não-duradouro.
Observação 1: Material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e
da definição da Lei n 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou
tem sua utilização limitada a dois anos; e atenda pelo menos um dos critérios
de:
durabilidade,
fragilidade,
perecibilidade,
incorporabilidade
ou
transformabilidade.
Observação 2: quando o Órgão efetua despesa com material de consumo por
encomenda, sem o fornecimento de matéria-prima, esta será classificada nesse ED.
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Despesas orçamentárias com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas,
troféus, bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes
de sorteios lotéricos.
32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Despesas orçamentárias com aquisição de materiais, bens ou serviços para
distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos, gêneros
alimentícios e outros materiais, bens ou serviços que possam ser distribuídos
gratuitamente, exceto se destinados a premiações culturais, artísticas,
científicas, desportivas e outras.
Observação: Todo e qualquer produto adquirido para fins de distribuição deverá
ser classificada nesse ED. Nesse caso o próprio bem tem a característica
inerente de potencialidade de distribuição para cumprir um fim social.
Observação 2: Esse ED poderá ser associado tanto às despesas correntes como de
capital.
Exemplo 1: a compra passagem para locomoção de pessoa carente com distribuição
gratuita.
Exemplo 2: distribuição de cadeiras de rodas, aparelhos de surdez e fogões.
33 - Passagens e Despesas com Locomoção

______________________________________
Manual SIAFI

Pagina 22
Ultima modificacao: 09/04/2018 08:23
Data do Documento:11/07/2019 20:24

Anexo \MACROFUNÇÃO SIAFI (0565953)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 534

______________________________________
Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa
contratada, com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou
marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de
veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive
quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da administração.
Observação: Nesse ED serão classificadas as despesas com aquisição de passagens
a servidores ou pessoa indicada em ato oficial. Dessa forma é correta a
utilização desse ED para aquisição de passagens, em decorrência de serviço
administrativo, ou devido à mudança de domicílio de servidor ou pessoa, do
quadro do órgão ou não.
Exemplo: Pagamento de transporte de servidores executado por empresa contratada,
por interesse da Administração Pública.
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Despesas orçamentárias relativas à mão de obra constante dos contratos de
terceirização, de acordo com o art. 18, 1, da LRF, computadas para fins de
limites da despesa total com pessoal prevista no art. 19 dessa Lei.
Observação: Nesse ED devem ser incluídas toda e qualquer despesa oriunda da
contratação de serviços, em que haja mão-de-obra terceirizada em substituição a
servidores e empregados públicos.
35 - Serviços de Consultoria
Despesas orçamentárias decorrentes de contratos
jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de
auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.

com pessoas físicas
consultorias técnicas

ou
ou

Observação: Esse ED é utilizado quando o serviço não possuir vinculação direta
com a execução de um determinado projeto e as despesas neste elemento não devem
ser incorporadas ao ativo.
Quando houver vinculação direta está associado ao elemento 51, na forma de
estudos e projetos.
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos
diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais
como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física
sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados;
gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores
eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras
despesas pagas diretamente à pessoa física.
Observação: a despesa com confecção de material por encomenda só deverá ser
classificada como serviços de terceiros se o próprio órgão ou entidade fornecer
a matéria-prima.
37 - Locação de Mão- de- Obra
Despesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoas jurídicas para
órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos
casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser
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utilizado.
Exemplo: O órgão contrata uma empresa para prestar o serviço de limpeza e no
contrato está estipulado o quantitativo de funcionários.
38 - Arrendamento Mercantil
Despesas orçamentárias com contratos de arrendamento mercantil, com opção ou não
de compra do bem de propriedade do arrendador.
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas
jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia
da Informação e Comunicação TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos;
tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex,
correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de
dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio
e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação);
locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens
imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal);
serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e
emolduramento;
serviços
funerários;
despesas
com
congressos,
simpósios,
conferências
ou
exposições;
vale-refeição;
auxílio-creche
(exclusive
a
indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resultantes
do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.
Observação: a despesa com confecção de material por encomenda só deverá ser
classificada como serviços de terceiros se o próprio órgão ou entidade fornecer
a matéria-prima.
Exemplo: contratação de empresa para prestar serviço de limpeza quando não
estiver estipulado o quantitativo de funcionários.
40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica
Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas
jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à
Tecnologia da Informação e Comunicação TIC, não classificadas em outros
elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares,
desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação
de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de
comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de
TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de
equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços
relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento
de dados, conteúdo de web e outros congêneres...
41 Contribuições
Despesas orçamentárias para as quais não correspondam contraprestação direta em
bens e serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as
destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito
público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.
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Observação: esse ED é utilizado para transferências correntes e de capital aos
entes da Federação e a entidades privadas sem fins lucrativos, exceto para os
serviços essenciais de assistência social, saúde e educação.
42 Auxílios
Despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimentos ou
inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem
fins lucrativos, observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da
LRF.
Observação: conforme o exposto no art. 12 da Lei 4.320/64, verifica-se que esse
ED somente é utilizado para transferências de capital aos entes da Federação e a
entidades privadas sem fins lucrativos.
43 - Subvenções Sociais
Despesas orçamentárias para cobertura de despesas de instituições privadas de
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os
arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei no 4.320, de 1964, observado o disposto
no art. 26 da LRF.
Observação: Esse ED é utilizado para transferências às entidades privadas sem
fins lucrativos para os serviços essenciais de assistência social, saúde e
educação.
45 Subvenções Econômicas
Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer
título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades
privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores,
distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de
encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção,
de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e
serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.
Observação: Esse ED é utilizado para transferências, exclusivamente, a entidades
privadas com fins lucrativos.
46 - Auxílio-Alimentação
Despesas orçamentárias com auxílio-alimentação pagas em forma de pecúnia, de
bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores,
estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
Observação: O pagamento de auxílio alimentação pode ser efetuado em dinheiro ou
em ticket.
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições
sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza
Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de
salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos
resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de
despesa.
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48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a
pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio
financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados
explícita ou implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto
no art. 26 da Lei Complementar n 101/2000.
49 - Auxílio-Transporte
Despesas orçamentárias com auxílio-transporte pagas em forma de pecúnia, de
bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores,
estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado
ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os
locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação
lícita de cargos ou empregos.
Observação: O pagamento de auxílio transporte pode ser efetuado em dinheiro ou
em ticket.
Exemplo: Pagamento de vale-combustível a servidor/colaborado.
51 - Obras e Instalações
Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras;
pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e
necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações
que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores,
aparelhagem para ar condicionado central, etc.
Observação: Quando a despesa ocasionar a ampliação do imóvel, essa deverá ser
considerada nesse ED, portanto, despesa com investimento.
Exemplo: Elaboração de um relatório de impacto ambiental que constitui uma
despesa necessária para a realização de uma obra, guardando relação direta com
sua realização, o qual deve compor o custo do projeto ou obra e ser incorporada
ao ativo, ou seja, ser classificada como despesa de capital.
52 Equipamentos e Material Permanente
Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição;
aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios
médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para
esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e
materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento;
equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos
musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial;
máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas,
aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de
oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de
movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu;
semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários;
outros materiais permanentes.
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Observação: Material permanente é aquele que, em razão de seu uso corrente, não
perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.
Observação 2: quando o Órgão efetua despesa com equipamentos ou material
permanente por encomenda, sem o fornecimento de matéria-prima, essa despesa será
classificada nesse ED.
53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural
Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área rural.
54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área
urbana.
55 - Pensões do RGPS - Área Rural
Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças
judiciais, todas relativas à área rural.
56 - Pensões do RGPS - Área Urbana
Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças
judiciais, todas relativas à área urbana.
57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural
Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social RGPS relativas à área rural, exclusive aposentadoria e pensões.
58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana
Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social RGPS relativas à área urbana, exclusive aposentadoria e pensões.
59 - Pensões Especiais
Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de
caráter indenizatório, concedidas por legislação específica, não vinculadas a
cargos públicos.
61- Aquisição de Imóveis
Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis considerados necessários à
realização de obras ou para sua pronta utilização.
62 Aquisição de Produtos para Revenda
Despesas orçamentárias com a aquisição de bens destinados à venda futura.
63 Aquisição de Títulos de Crédito
Despesas orçamentárias com a aquisição de títulos de crédito não representativos
de quotas de capital de empresas.
64 Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
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Despesas orçamentárias com a aquisição de ações ou quotas de qualquer tipo de
sociedade, desde que tais títulos não representem constituição ou aumento de
capital.
65 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
Despesas orçamentárias com a constituição ou aumento de capital de empresas
industriais, agrícolas, comerciais ou financeiras, mediante subscrição de ações
representativas do seu capital social.
66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Despesas orçamentárias com a concessão de qualquer empréstimo ou financiamento,
inclusive bolsas de estudo reembolsáveis.
67 Depósitos Compulsórios
Despesas orçamentárias com depósitos compulsórios
específica, ou determinados por decisão judicial.

exigidos

por

legislação

70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Despesa orçamentária relativa ao rateio das despesas decorrentes da participação
do ente Federativo em Consórcio Público instituído nos termos da Lei n 11.107,
de 6 de abril de 2005.
71 Principal da Dívida Contratual Resgatado
Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do principal da dívida pública
contratual, interna e externa.
72 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do valor nominal do título da
dívida pública mobiliária, interna e externa.
73 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor
dívida contratual, interna e externa, efetivamente amortizado.

do

principal

da

74 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor nominal do título da
dívida pública mobiliária, efetivamente amortizado.
75 Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de
Receita
Despesas orçamentárias com correção monetária da dívida decorrente de operação
de crédito por antecipação de receita.
76 Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública
mobiliária, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com
recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
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Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública
contratual, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com
recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
81 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Despesas orçamentárias decorrentes da transferência a outras esferas de governo
de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas,
prevista na CF ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do
órgão transferidor.
Observação: Esse ED é utilizado para transferências aos entes da Federação em
decorrência de determinação da Constituição ou outra estabelecida em Lei.
91 Sentenças Judiciais
Despesas orçamentárias resultantes de:
a) pagamento de precatórios, em cumprimento ao disposto no art. 100 e seus
parágrafos da CF, e no art. 78 do ADCT;
b) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de empresas
públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
c) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor,
na forma definida em lei, nos termos do 3 do art. 100 da CF;
d) cumprimento de decisões judiciais, proferidas em Mandados de Segurança e
Medidas Cautelares; e
e) cumprimento de outras decisões judiciais.
92 Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei n 4.320
de 1964, que assim estabelece:
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento
respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que
não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com
prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do
exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica
consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que
possível, a ordem cronológica.
93 Indenizações e Restituições
Despesas
orçamentárias
com
indenizações,
exclusive
as
trabalhistas,
e
restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive
devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a
compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza
indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.
Observação: Os contratos emergenciais não poderão ser registrados nesse ED e sim
em elemento próprio como por exemplo o ED 39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica.
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Exemplo: Quando o órgão devolve ao servidor o valor referente ao pagamento de
táxi ou de pós-graduação efetuado pelo servidor, a classificação será feita
nesse ED, pois a transação consiste no ressarcimento ao servidor. Não se poderia
classificar o ressarcimento ao servidor como serviços de terceiros porque ele
não prestou nenhum serviço ao órgão. Da mesma forma, não poderia classificar o
pagamento ao prestador de serviço (táxi ou empresa) como indenização ou
restituição porque não houve danos a indenizar ou a ressarcir. Quando a
administração pública efetuar o pagamento diretamente ao prestador de serviços,
o registro deverá ser feito no elemento próprio.
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas
Despesas orçamentárias de natureza remuneratória resultantes do pagamento
efetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes da
administração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e
contribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, etc., em função da perda da condição de servidor ou empregado, podendo
ser em decorrência da participação em programa de desligamento voluntário, bem
como a restituição de valores descontados indevidamente, quando não for possível
efetuar essa restituição mediante compensação com a receita correspondente.
95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
Despesas orçamentárias com indenizações devidas aos servidores que se afastarem
de seu local de trabalho, sem direito à percepção de diárias, para execução de
trabalhos de campo, tais como os de campanha de combate e controle de endemias;
marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa,
saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.
96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas orçamentárias com ressarcimento das despesas realizadas pelo órgão ou
entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a
empresas estatais não dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos
termos das normas vigentes.
Observação: Quando o servidor pertencer a outro órgão ou entidade, o registro de
despesa de pessoal cedido poderá ser com ônus para o órgão ou entidade
cessionária, que fará a restituição do salário do mês ao órgão cedente. Nesse
caso o registro será efetuado da seguinte forma:
O órgão cedente (órgão de origem do servidor cedido) deverá empenhar, liquidar e
pagar a despesa relativa à remuneração do servidor cedido normalmente na
natureza de despesa 319011 vencimentos e vantagens fixas e registrar
simultaneamente o direito a receber relativo ao ressarcimento.
O órgão cessionário (órgão no qual o servidor passa a exercer suas atividades)
deverá efetuar o empenho, liquidação e pagamento em favor do cedente na natureza
319096 sempre que verificado que o servidor faz jus ao salário do mês.
Esses procedimentos são válidos tanto no caso de órgãos e entidades da mesma
esfera ou de esferas diferentes.
97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
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Despesas orçamentárias com aportes periódicos destinados à cobertura do déficit
atuarial do RPPS, conforme plano de amortização estabelecido em lei do
respectivo ente Federativo, exceto as decorrentes de alíquota de contribuição
suplementar.
98 - Compensações ao RGPS
Despesas orçamentárias com compensação
Social em virtude de desonerações, como
no 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
compensar o valor correspondente à
decorrente dessa Lei.

ao Fundo do Regime Geral de Previdência
a prevista no inciso IV do art. 9 da Lei
que estabelece a necessidade de a União
estimativa de renúncia previdenciária

99 A Classificar
Elemento
transitório
que
deverá
ser
utilizado
enquanto
se
aguarda
a
classificação em elemento específico, vedada a sua utilização na execução
orçamentária.
SUBITEM DA NATUREZA DA DESPESA
Código a ser detalhado no momento do empenho e da liquidação da despesa, de modo
a especificar o elemento de despesa. Na União o desdobramento da natureza de
despesa é feito, obrigatoriamente, até o nível de subitem, ficando composto por
oito dígitos.
Abaixo estão exemplificadas algumas naturezas de despesas discriminadas até o
nível de subitem. O objetivo desse trabalho não é exaurir o detalhamento das
naturezas de despesas, mas apresentar exemplos que mais geram dúvidas entre os
usuários do SIAFI.
NATUREZA DE DESPESA: 31900401 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO LEI 8.745/93
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com pagamento de salários decorrentes de
contratos temporários, por meio de processo simplificado, nos termos da Lei n
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Observação: Nesse ED devem ser incluídas as despesas de pessoal cujo
recrutamento foi feito mediante processo seletivo simplificado, prescindindo de
concurso público, nos termos do art. 3 da Lei n 8.745/93.
NATUREZA DE DESPESA: 33903401 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO
FUNÇÃO: Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos
de terceirização, de acordo com o art. 18, 1, da lei complementar n 101, de
2000, computadas para fins de limites da despesa total com pessoal previstos no
art. 19 dessa lei.
Observação: Nesse ED deve ser incluída toda e qualquer despesa oriunda da
contratação de serviços, em que haja mão-de-obra terceirizada em substituição a
servidores e empregados públicos. Todo e qualquer contrato de terceirização só é
cabível, em termos de classificação orçamentária, no GND 3 Outras Despesas
Correntes, associado ao ED 34.
NATUREZA DE DESPESA: 33901414 DIÁRIAS NO PAÍS PESSOAL CIVIL
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FUNÇÃO: Registra o total de despesas com diárias de pessoal civil no País,
cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário
ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter
eventual ou transitório.
Observação: O pagamento das diárias deve ocorrer antes do servidor realizar a
viagem. Não é possível entregar o numerário para o servidor viajar sem que a
despesa seja realizada orçamentariamente. Quanto à competência contábil, pode
registrar um ativo no momento em que entregar o recurso ao servidor e baixar
este ativo na prestação de contas. Porém, o Órgão deve avaliar a relevância do
valor das diárias e passagem e decidir se efetuará ou não o registro no ativo.
Observação 2: O pagamento de diárias é feito nesse subitem para servidores ou
funcionários públicos da Administração Direta ou Indireta.
NATUREZA DE DESPESA: 33903602 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Função: Registra o valor das despesas com diárias pagas a prestadores de
serviços de caráter eventual, sem vínculo com a administração pública (no País).
Exemplo: Palestrantes ou instrutores que não têm vínculo empregatício com a
Administração Pública de nenhuma esfera de governo.
Observação: Ressalta-se que não se enquadra nessa classificação servidores e
funcionários públicos das Autarquias, Fundações Públicas e Empresas Públicas de
qualquer esfera de governo.
NATUREZA DE DESPESA: 44903024 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações
construção para reparos em imóveis.

das

despesas

com

material

de

Exemplo: Se o órgão decide executar uma obra pública diretamente, o cimento e os
outros materiais adquiridos serão classificados nessa natureza de despesa, desde
que a despesa ocasione ampliação ou constituição do imóvel. Caso não ocasione a
ampliação do imóvel deve ser utilizada a natureza de despesa 33903024.
NATUREZA DE DESPESA: 33903025 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com componentes, peças, acessórios e
sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral.
Cabos cilindros p/ máquinas copiadoras - compressor p/ ar condicionado esferas
p/ máquina datilográfica - mangueira p/ fogão - margaridas - peças de reposição
de aparelhos e máquinas em geral - materiais de reposição para instrumentos
musicais e outros.
NATUREZA DE DESPESA: 33903024 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação,
manutenção e reposição de qualquer bem público. Amianto aparelhos sanitários
arames liso e farpado - areia - basculante boca de lobo boia brita brocha - cabo
metálico -cal cano cerâmica cimento cola condutores de fios conexões curvas
esquadrias fechaduras- ferro - gaxetas - grades impermeabilizantes - isolantes
acústicos e térmicos - janelas - joelhos ladrilhos - lavatórios - lixas madeira - marcos de concreto massa corrida niple papel de parede parafusos pias pigmentos portas e portais pregos rolos solventes - sifão - tacos tampa p/
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vaso tampão de ferro tanque tela de estuque - telha tijolo tinta torneira trincha - tubo de concreto - válvulas verniz vidro aquecedores a gás e outros.
Exemplo: Aquisição de cimento por parte do órgão
manutenção do seu prédio (bem de capital já existente).

para

ser

utilizado

na

NATUREZA DE DESPESA: 33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com aquisição de bens móveis de natureza
permanente
não
ativáveis,
ou
seja,
aqueles
considerados
como
despesa
operacional, para fins de dedução de imposto de renda, desde que atenda as
especificações contidas no artigo 301 do RIR (regulamento de imposto de renda).
Esta conta é utilizada exclusivamente pelas unidades regidas pela Lei 6.404/76.
NATUREZA DE DESPESA: 33903001/44903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com combustíveis para motores a combustão
interna de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas e
grupos geradores estacionados ou transportáveis, e todos os óleos lubrificantes
destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de
força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas. Exemplos: aditivos
álcool hidratado fluido para amortecedor fluido para transmissão hidráulica
gasolina graxas óleo diesel óleo para caráter óleo para freio hidráulico e
outros.
Observações: Essa conta pode ser utilizada nas duas categorias econômicas:
corrente e capital. Se a compra de combustíveis estiver atrelada a construção de
um bem de capital, ele será considerado despesa de capital com registro de ativo
permanente, caso contrário será classificado como despesa corrente.
Exemplo: Aquisição de combustíveis para transporte de materiais para a
construção de um novo hospital público (futuro bem de capital) será considerado
como despesa de capital. Caso o material transportado fosse empregado na
manutenção do prédio do hospital já pronto, seria considerado como despesa
corrente, pois o gasto não estaria formando e nem participando na aquisição de
um bem de capital, e sim mantendo um bem de capital já existente.
NATUREZA DE DESPESA: 33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas para
transportar servidores, seja no percurso residência-local de trabalho, seja na
execução de tarefas pelos servidores.
NATUREZA DE DESPESA: 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS
FUNÇÃO: Compreende o valor das apropriações de despesas correntes c/ aquisição
de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque,
seguros para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens no País em
decorrência de mudanças de domicílios no interesse da administração.
NATUREZA DE DESPESA: 33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
FUNÇÃO: Compreende o valor das apropriações de despesas correntes c/ aquisição
de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque,
seguros para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens no exterior em
decorrência de mudanças de domicílios no interesse da administração.
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NATUREZA DE DESPESA: 33903303 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com locação de meios de
transporte, tais como: veículos, aeronaves, embarcações e assemelhados.
NATUREZA DE DESPESA: 33903304 - MUDANÇAS EM OBJETO DE SERVIÇO
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com locação ou uso de veículos para
transporte de pessoas e suas respectivas bagagens em decorrência de mudanças de
domicílio no interesse da administração.
NATUREZA DE DESPESA: 33903305 - LOCOMOÇÃO URBANA
FUNÇÃO: Registra as apropriações de despesas com locomoção urbana realizada por
meio de ônibus, táxi e outros veículos de transportes urbanos, para atender
necessidade do serviço, compreendendo, também, deslocamentos para realização de
pesquisas.
NATUREZA DE DESPESA: 33903306 - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NA SUPERVISÃO DE VENDAS
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações
locomoções urbanas na supervisão de vendas.

das

despesas

com

passagens

e

NATUREZA DE DESPESA: 33903307 - DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM
FUNÇÃO: Registra as apropriações de despesas com excesso de bagagem atinentes
aos volumes e materiais indispensável à execução do trabalho.
NATUREZA DE DESPESA: 33903308 - PEDÁGIOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com tarifas de pedágio, taxa mensal pela
utilização do sistema e adesão ao sistema de identificação do veículo sem a
necessidade de pará-lo
NATUREZA DE DESPESA: 33903310 - TAXA DE SERVIÇO EMISSÃO BILHETES NÃO UTILIZADOS
FUNÇÃO: Compreende o valor das apropriações de despesas correntes com taxa de
serviço paga pela aquisição de passagens não utilizadas, canceladas.
NATUREZA DE DESPESA: 33903396 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGTO
ANTECIPADO
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas referente a pagamento
antecipado para posterior prestação de contas. Após a prestação de contas, o
saldo dessa rubrica deverá ser transferido p/ os subitens específicos, dentro do
mesmo grupo.
Observação: Despesas com aquisição de passagens decorrente de suprimento de
fundos (adiantamento), tendo em vista a urgência ou caráter sigiloso, não podem
aguardar o processamento normal da execução orçamentária.
NATUREZA DE DESPESA: 33903609 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com remuneração a presos e internos, de
acordo com a Lei n 3.274, de 02/10/57.
Exemplo: Pagamento de serviços prestados por detentos do sistema penitenciário.
NATUREZA DE DESPESA: 33903680 - HOSPEDAGENS
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FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços de hospedagens de servidores
e convidados do governo em viagens a locais onde não existem estabelecimentos
comerciais habilitados em prestar esse tipo de serviços, pagos diretamente a
pessoas físicas.
NATUREZA DE DESPESA: 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços de reparos, manutenção,
consertos, conservação e revisões de veículos, tais como: alinhamento e
balanceamento estofamento funilaria instalação elétrica lanternagem mecânica
pintura franquia e outros.
Exemplo: despesa com troca de óleo do veículo. Mantém o veículo em condições
normais de uso, sem aumentar a sua capacidade ou vida útil.
NATUREZA DE DESPESA: 44903919 MELHORIAS E ADIÇÕES EM VEÍCULOS
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com melhorias e adições
em veículos, quando implicar aumento na vida útil do bem, incremento em sua
capacidade produtiva ou diminuição do custo operacional, aumentando o valor
contábil do bem. As melhorias e adições agregam novas funcionalidades e alteram
de forma significativa o valor do bem.
Exemplo: Contratação de serviço de adaptação/transformação de veículo com
modificação das condições normais e aumento significativo da vida útil do bem. A
despesa será classificada na categoria econômica de capital e o valor gasto
deverá ser incorporado ao ativo.
Observação: Essas despesas serão classificadas na categoria econômica de capital
quando agregarem valor ao bem.
NATUREZA DE DESPESA : 33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços domésticos prestados por
pessoa jurídica, sem vínculo empregatício, tais como:copa, cozinha - lavagem de
roupas - e outros.
Exemplo: Pagamento de serviço de lavanderia referente a tinturaria, lavagem e
passagem de roupas hospitalares ou odontológicas.
NATUREZA DE DESPESA : 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS
FUNÇÃO: Registra as despesas realizadas com bolsas de estudo no País, a qualquer
título, e demais auxílios financeiros a estudantes.
Exemplo: pagamento de bolsa de estudo efetuado diretamente ao estudante.
NATUREZA DE DESPESA : 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços prestados nas áreas de
instrução e orientação profissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso
público) e treinamento.
Exemplo: Pagamento de cursos de pós-graduação,
cursos de aperfeiçoamento profissional.

MBA,

doutorado,

congressos,

NATUREZA DE DESPESA : 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
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FUNÇÃO: Registra o valor das despesas de todos os serviços utilizados com o
objetivo de proporcionar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino, em
todos os níveis, inclusive pesquisas experiências e assemelhados.
Exemplo: Pagamento de bolsa estágio,
ensino, pagos a pessoa jurídica.

mestrado,

projetos

de

modernização

do

NATUREZA DE DESPESA: 33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com a edição de jornais
revistas, noticiários e materiais jornalísticos para vídeos.
Exemplo: Serviços de produção audiovisual de vídeo institucional; serviço de
clipping, produção e transmissão de programas de TV e rádio.
NATUREZA DE DESPESA: 33903209 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com aquisição de material para publicidade
e divulgação de programas do governo, para conscientização social. Ex:
camisetas, bonés, chaveiros, canetas, botons, com logomarcas, folders, cartazes,
cartilhas e manuais, etc.
Exemplo: Despesa com formulário de divulgação institucional com impressão sob
encomenda, de acordo com os desenhos fornecidos pela instituição para
distribuição gratuita. A gráfica fornece todo o material e mão de obra. Convites
para eventos, adesivos, banner, botons, faixa de divulgação, kit universitário
para distribuição em projeto.
NATUREZA DE DESPESA: 33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
FUNÇÃO: Registra as despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou
jurídicas para prestação de serviços de consultoria técnica, jurídica ou
assemelhada.
Exemplo: Elaboração de um relatório de impacto ambiental, sem vinculação direta
com a execução de um determinado projeto ou obra, mas por razão de um
levantamento sistemático ou situação semelhante que alguma unidade o faça. É
utilizado no elemento 35 (serviços de consultoria) quando o serviço não possuir
vinculação direta com a execução de um determinado projeto e as despesas nesse
elemento por não incorporar ativo, devem ser classificadas como despesa
corrente.
Exemplo 2: Utiliza-se esse subitem para o registro de pagamentos de consultoria
para elaboração de projeto básico de serviço. Para projeto básico ou executivo
de obras, o registro será feito no subitem 344905180.
NATUREZA DE DESPESA: 44903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
FUNÇÃO: Registra as despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou
jurídicas para prestação de serviços de consultoria técnica ou jurídica ou
assemelhada.
Observação: Registram-se nesse subitem as despesas
viabilizem a construção/elaboração de ativos fixos.

com

consultoria

que

NATUREZA DE DESPESA: 44905180 ESTUDOS E PROJETOS
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FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com a realização de
pesquisas, levantamentos estatísticos, elaboração de projetos, estudos de
viabilidade etc., com o fim de avaliar a necessidade de uma obra.
Exemplo: Elaboração de um relatório ambiental, com vinculação direta com a
execução da obra. O valor do estudo ou projeto compõe o custo da obra, com
incorporação no ativo. Projeto executivo de moradias para estudantes; elaboração
de projeto básico para adaptação predial; serviço de investigação geotécnica.
Observação: Utiliza-se esse subitem para o registro de pagamento de projeto
básico ou projeto executivo de obras de engenharia.
Exemplo 2: projeto executivo para
transportes verticais (elevadores).

ampliação

e

modernização

do

sistema

de

NATUREZA DE DESPESA: 33909312 RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÃO DE.. SERVIÇOS
FUNÇÃO: Registra
serviços.

o

valor

das

despesas

com

ressarcimento

de

prestação

Exemplo: Contrato de aluguel de imóvel com despesa de água e esgoto
registro do pagamento da despesa com água e esgoto para empresa
responsável pela prestação do serviço (imobiliária), deverá ser
ressarcimento de prestação de serviço. Ressarcimento de serviços
odontológicos.

de

incluso. O
que não é
feito como
médicos e

NATUREZA DE DESPESA: 33903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços de transporte de mercadorias
e produtos diversos, prestados por pessoa jurídica por fretes e carretos remessa
de encomendas e outras.
Exemplo: Pagamento
brasileira.

de

taxa

de

envio

de

prêmio

internacional

à

instituição

NATUREZA DE DESPESA: 33903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com as cargas de projeção utilizadas em
peças de artilharia, mísseis guiados e não guiados, capsulas ou estojos para
recarga e explosivos de uso militar e paramilitar.
Exemplos: Balas e similares - estopim - explosivos, tais como:
artefatos explosivos - artigos pirotécnicos - capsulas de detonação - dinamite espoleta - fogos de artifício - granada - pólvora e outros; projétil iluminativo
com paraquedas, projétil de impacto expansível; e projétil carga múltipla
hidráulicas.
NATUREZA DE DESPESA: 33903017 ou 33913017 ou 44903017 ou 44905235 MATERIAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
FUNÇÃO: Abrange os materiais que são considerados suprimentos de TI. Dessa
forma, estão abrangidos por essa classificação os cartuchos de tinta,
pen-drives, fitas de backup, discos ópticos, toners para impressora laser, entre
outros. As peças compradas com o destino de reposição também devem ser
classificadas como Material de processamento de dados. Assim, placas, teclados e
mouses adquiridos para repor equipamento semelhante são considerados material de
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processamento de dados.
Material de Consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da
Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização
limitada a dois anos. A esse critério, acrescentam-se o critério da fragilidade,
perecibilidade, incorporabilidade e da transformabilidade, conforme pode ser
visto no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I
Procedimentos Contábeis Orçamentários. A despesa de TIC, que seja material de
consumo, deverá ser classificada nas naturezas de despesa 3.3.90.30.17 ou
3.3.91.30.17 (Despesa Intra-Orçamentária) quando se tratar de Despesa Corrente
e, 4.4.90.30.17 quando se tratar de Despesa de Capital.
Material Permanente é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. Nesse caso, a
despesa deverá ser classificada na natureza de despesa 4.4.90.52.35. Assim,
normalmente as peças de informática devem ser contabilizadas como despesa de
capital. Na contabilização de peças de reposição, imediata ou para estoque, deve
ser considerada a natureza material de consumo. Entretanto, quando a aquisição
for para substituir partes do computador e implicar relevantes alterações nas
características funcionais, como, por exemplo, substituição de processador com
aumento de velocidade da máquina, a despesa deve ser classificada como de
capital.
NATUREZA DE DESPESA: 449052XX EQUIPAMENTOS DE TIC
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com todos os equipamentos de TIC
(servidores, switches, hacks comutadores, desktops, monitores, notebooks,
tablets, impressoras, scanners, roundtable, periféricos, máquinas, aparelhos e
equipamentos utilizados em processamento de dados de qualquer natureza), exceto
quando for aquisição de peças destinadas a reposição diretamente ao equipamento
ou mesmo para estoque. As naturezas de despesas são, conforme o caso, a
4.4.90.52.37 (ativos de rede), 4.4.90.52.41 (computadores), 4.4.90.52.43
(servidores/storage), 4.4.90.52.45 (impressoras) ou 4.4.90.52.47 (telefonia).
NATUREZA DE DESPESA: 44904005 ou 44904006 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
FUNÇÃO: Contabiliza os programas de computador que são adquiridos prontos
(software de prateleira). Um dos termos mais utilizados na aquisição de software
é o Licenciamento Perpétuo do software, ou seja, a empresa poderá utilizar o
software por um prazo indefinido. A natureza de despesa a ser utilizada é
4.4.90.40.05. No caso de programas de computador prontos (softwares prontos),
que sofreram customizações para atender as necessidades do comprador, a natureza
de despesa a ser utilizada é 4.4.90.40.06.
Observação: Na aquisição de software, pronto ou por encomenda, ocorre a
incorporação de ativo imobilizado ou intangível. Para saber se um ativo contém
elementos tangíveis ou intangíveis a entidade avalia qual elemento é mais
significativo. Se o software é parte integrante do computador, ou seja, a
máquina não funciona sem esse software, ele deve ser tratado como ativo
imobilizado. Se o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele
deve ser tratado como ativo intangível.
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Exemplos: Aplicativos como o Microsoft Office e o programa antivírus deverão ser
tratados como ativo intangível, pois ambos não são partes integrantes da
máquina, ou seja, o computador funciona sem estes.
NATUREZA DE DESPESA: 44903646 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com desenvolvimento de software por pessoa
física, dentro ou fora da unidade, adaptados as suas necessidades. São softwares
encomendados, com aceitação expressa do contrato de licença.
NATUREZA DE DESPESA: 44904001 ou 33904008 ou 33914008 - DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE
FUNÇÃO: Contabiliza o valor gasto com desenvolvimento de novos sistemas de
informação (software), seja ele dentro ou fora da unidade, em acordo às suas
necessidades. São softwares que passam por um processo de engenharia de
desenvolvimento, portanto, contemplam também os contratos relacionados a parte
do desenvolvimento de software, como modelagem, projeto, métricas, qualidade,
testes e outras, desde que o produto final seja um novo software. A
classificação desses gastos independe da transferência do código fonte e/ou
documentação técnica de projeto de software para o contratante. A natureza de
despesa a ser utilizada é 4.4.90.40.01.
Existem também as naturezas de despesa
Intra-Orçamentária) que possibilitam a
software como despesa corrente durante o
classificação da natureza de despesa,
orçamentárias dos duodécimos.

3.3.90.40.08 e 3.3.91.40.08 (Despesa
classificação de desenvolvimento de
período de transição nas mudanças da
bem como nos casos das limitações

NATUREZA DE DESPESA: 44903645 MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE
FUNÇÃO: Serviços de atualização e adaptação de software, com acréscimo de
funções (evolutiva). Registra os pagamentos de serviços de modificação das
características de um software através de modificação do seu código-fonte,
acrescentando a ele novas funcionalidades. Inclui a totalidade ou parte das
disciplinas de desenvolvimento de software. Esta natureza de despesa deve ser
efetuada quando o responsável pela execução dos serviços for uma pessoa física.
NATUREZA DE DESPESA: 44904002 MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE
FUNÇÃO: - Registra os pagamentos de serviços de modificação das características
de um software através de modificação do seu código-fonte, acrescentando a ele
novas funcionalidades. Inclui a totalidade ou parte das disciplinas de
desenvolvimento de software. Esta natureza de despesa deve ser utilizado quando
o responsável pela execução dos serviços for uma pessoa jurídica.
NATUREZA DE DESPESA: 33903504 ou 33913504 ou 44903504 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: Registra os gastos referentes a despesas efetuadas com pagamento de
contratos com pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de
consultoria realizada na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Admite
contabilização nas naturezas de despesa 3.3.90.35.04 ou 3.3.91.35.04 (se a
despesa realizada for corrente) e 4.4.90.35.04 (se a despesa for de capital).
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NATUREZA DE DESPESA: 33903654 ou 33904012 ou 33914012 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos,
revisões e adaptações de máquinas e equipamentos de TIC, quando a alteração
realizada subtraia defeitos e vícios ou substitua peças defeituosas, e não
havendo o aumento no valor contábil do bem. Tais serviços deverão ser
registrados nas naturezas de despesa 3.3.90.36.54, 3.3.90.40.12 ou 3.3.91.40.12
(Despesa Intra-Orçamentária), a depender das características do prestador do
serviço.
NATUREZA DE DESPESA: 44903654 ou 44904004 MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE
EQUIPAMENTOS DE TIC
FUNÇÃO: O registro deverá ser realizado quando a alteração efetuada aumente a
vida útil do bem, incremente a sua capacidade produtiva ou diminua o custo
operacional e que também signifique um aumento no valor contábil dos bens
ativos. As naturezas de despesas a serem utilizadas são 4.4.90.36.54 ou
4.4.90.40.04, a depender das características do prestador do serviço.
NATUREZA DE DESPESA: 33903657 ou 33904021 ou 33914021 ou 44903657 ou 44904003
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
FUNÇÃO: Destina-se ao cômputo do gasto com serviços prestados por terceiros
especializados na área de TI e que não sejam considerados como despesas
referentes a desenvolvimento de software, suporte de infraestrutura de TI,
suporte a usuários de TI ou como Consultoria em Tecnologia da Informação e
Comunicação. As naturezas de despesa de contabilização, no caso de despesas
correntes,
são
3.3.90.36.57,
3.3.90.40.21
ou
3.3.91.40.21
(Despesa
Intra-Orçamentária). No caso de despesa de capital, poderá ser 4.4.90.36.57 ou
4.4.90.40.03.
NATUREZA DA DESPESA:
SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

33904007

ou

33914007

MANUTENÇÃO

CORRETIVA/ADAPTATIVA

E

FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços de sustentação, atualização e
adaptação de software já existente (em produção), incluindo: manutenção
corretiva, preventiva e adaptativa de software em demandas sem necessidade de
alteração em requisitos funcionais. Não inclui serviços que acrescentem novas
funcionalidades ao programa. Serviços de sustentação englobam serviços de
operação, correção de defeitos e manutenção continuada de soluções de softwares
assim como as demais atividades que garantam a disponibilidade, estabilidade e
desempenho de soluções de softwares implantadas nos ambientes de produção. As
naturezas de despesa a serem utilizadas são 3.3.90.40.07 ou 3.3.91.40.07
(Despesa Intra-Orçamentária), a depender da forma ou do responsável pela
prestação do serviço ou fornecimento do bem/intangível.
NATUREZA DE DESPESA: 339040XX ou 339140XX HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
FUNÇÃO:
Registra
os
serviços
de
DataCenter
por
modelos
como
hosting
(armazenamento de arquivos, por exemplo de um sítio da internet, fora dos
servidores do órgão) ou colocation (contratação de hospedagem compartilhada de
servidores), e serviços de computação em nuvem dos tipos Infraestrutura como
Serviço IaaS - e Plataforma como Serviço PaaS. As naturezas de despesa a serem
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utilizadas
são
3.3.90.40.09
ou
3.3.91.40.09
(hospedagem
de
sistemas),
3.3.90.40.17 ou 3.3.91.40.17 (computação em nuvem infraestrutura como serviço) e
3.3.90.40.18 ou 3.3.91.40.18 (computação em nuvem plataforma como serviço).
NATUREZA DE DESPESA: 339040XX ou 339140XX COMUNICAÇÃO DE DADOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas realizadas com serviços de comunicação de
dados e redes em geral, de diversos portes e abrangências geográficas. As
naturezas de despesa a serem utilizadas são 3.3.90.40.13, 3.3.90.40.14,
3.3.91.40.13 ou 3.3.91.40.14 (Despesa Intra-Orçamentária), a depender das
características do prestados dos serviços.
As naturezas de despesa 3.3.90.40.14 e 3.3.91.40.14 devem ser utilizadas apenas
quando os serviços de telefonia fixa e móvel integrarem algum pacote de
comunicação de dados. Caso os serviços de telefonia fixa e móvel não integrarem
algum pacote de comunicação de dados, deverão tais serviços serem registrados na
natureza de despesa 3.3.90.39.58.
NATUREZA DE DESPESA: 339040XX ou 339140XX LOCAÇÃO DE SOFTWARES
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de
programas de processamento de dados. Contabiliza os programas de computador que
são locados ou licenciados prontos (software de prateleira). Um dos termos mais
utilizados é Licenciamento Temporário ou subscrição do software, ou seja, a
empresa poderá utilizar o software por um prazo definido em contrato. Ao término
do contrato, o fornecedor poderá exigir a retirada do software do ambiente de
produção da organização. O registro de Locação de Software acontece nas
naturezas de despesa 3.3.90.40.06 ou 3.3.91.40.06 (locação de softwares),
3.3.90.40.19 ou 3.3.91.40.19 (computação em nuvem software como serviço), a
depender das características do locador. Exemplo deste tipo de atividade é
contratação de serviços de computação em nuvem do tipo Softwares como Serviço
SaaS.
NATUREZA DE DESPESA: 339040XX ou 339140XX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de
equipamentos de TIC (servidores, switches, hacks comutadores, desktops,
monitores, notebooks, tablets, impressoras, scanners, roundtable, periféricos,
máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados de
qualquer natureza). Seu registro é feito nas naturezas de despesa 3.3.90.40.01
ou 3.3.91.40.01 (ativos de rede), 3.3.90.40.02 ou 3.3.91.40.02 (computadores),
3.3.90.40.03 ou 3.3.91.40.03 (servidores/storage), 3.3.90.40.04 ou 3.3.91.40.04
(impressoras), 3.3.90.40.05 ou 3.3.91.40.05 (telefonia), a depender das
características equipamento locado e do locador desses equipamentos.
NATUREZA DE DESPESA: 44903654 ou 44904004 MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE
EQUIPAMENTOS DE TIC
FUNÇÃO: O registro deverá ser realizado quando a alteração efetuada aumente a
vida útil do bem, incremente a sua capacidade produtiva ou diminua o custo
operacional e que também signifique um aumento no valor contábil dos bens
ativos. As naturezas de despesas a serem utilizadas são 4.4.90.36.54 ou
4.4.90.40.04, a depender das características do prestador do serviço.
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NATUREZA DE DESPESA: 33903654 ou 33904012 ou 33914012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE TIC
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos,
revisões e adaptações de máquinas e equipamentos de processamento de dados e
periféricos quando a alteração realizada subtraia defeitos e vícios ou substitua
peças defeituosas e não havendo o aumento no valor contábil do bem, cujas
naturezas de despesa a serem utilizadas são 3.3.90.36.54, 3.3.90.40.12 ou
3.3.91.40.12 (Despesa Intra-Orçamentária), a depender das características do
prestador do serviço.
NATUREZA DE DESPESA: 33904011 ou 33914011 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
FUNÇÃO: Registra os serviços de operação e monitoramento para suporte a
Datacenter, infraestrutura da rede, mainframe highend e outras plataformas de
TIC. As naturezas de despesa a serem utilizadas são 3.3.90.40.11 ou 3.3.91.40.11
(Despesa Intra-Orçamentária), a depender das características do prestador dos
serviços.
NATUREZA DE DESPESA: 33904010 ou 33914010 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
FUNÇÃO: Registra as despesas com o atendimento de usuários finais de TIC. A
prestação do serviço pode ser realizada através de atendimento presencial,
telefone ou internet. Os contratos de Call Center somente devem ser registrados
nesta natureza de despesa em duas situações. A primeira é se o seu atendimento
direcionar-se predominantemente a serviços de TIC. A segunda situação ocorre
quando a gestão desse contrato for de responsabilidade da área de TIC. As
naturezas de despesa a serem utilizadas são 3.3.90.40.10 ou 3.3.91.40.10
(Despesa Intra-Orçamentária), a depender das características do prestador dos
serviços.
NATUREZA DE
DOCUMENTOS

DESPESA:

33904015

ou

33914015

-

DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO

DE

FUNÇÃO: Registra o valor gasto com serviços de digitalização (processo de
captura das imagens/indexação de documentos, com ou sem serviços de higienização
de documentos (como remoção de grampos, desmonte de pastas, reconstituição de
documentos dobrados ou amassados, recuperação de documentos rasgados, separação
de documentos manchados). Registra também os gastos com serviços que envolvam a
tecnologia que utiliza o reconhecimento óptico de caracteres, ou OCR, permitindo
converter tipos diferentes de documentos, como papéis digitalizados, arquivos em
PDF e imagens capturadas com câmera digital em dados pesquisáveis e editáveis; e
conversão de fitas VHS. As naturezas de despesa a serem utilizadas são
3.3.90.40.15 ou 3.3.91.40.15 (Despesa Intra-Orçamentária), a depender das
características do prestador dos serviços.
NATUREZA DE DESPESA: 33904016 ou 33914016 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
FUNÇÃO: Registra o valor gasto com serviços de outsourcing de impressão. Para o
registro nestas naturezas, são consideradas as contratações de prestação de
serviço que envolvam o fornecimento de equipamentos de impressão dentro das
dependências da contratante, nas seguintes modalidades: franquia mais excedente
de páginas; locação de equipamentos com pagamento por páginas impressas e
modalidade "click" sem franquia com pagamento apenas pelas páginas impressas. As
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naturezas de despesa a serem utilizadas é 3.3.90.40.16 ou 3.3.91.40.16 (Despesa
Intra-Orçamentária), a depender das características do prestador dos serviços.
Serviços gráficos, impressões/cópias avulsas e impressão de grandes formatos não
fazem parte do escopo desta natureza e devem ter seus lançamentos registrados em
códigos distintos apropriados como, por exemplo, serviços gráficos, serviços de
cópias e reprodução de documentos, etc.
NATUREZA DE DESPESA: 33904020 ou 33914020 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços especializados de
treinamentos/cursos na área de tecnologia de informação e comunicação. As
naturezas de despesa a serem utilizadas é 3.3.90.40.20 ou 3.3.91.40.20 (Despesa
Intra-Orçamentária), a depender das características do prestador dos serviços.
NATUREZA DE DESPESA: 33904096 - SERVIÇOS DE TIC PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO
ANTECIPADO
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas referentes ao pagamento
antecipado de serviços de tecnologia da informação e comunicação TIC - para
posterior prestação de contas. Esta classificação deverá ser utilizada apenas
quando da aquisição de serviços por meio de suprimento de fundos, devendo ser
utilizada apenas a natureza de despesa 3.3.90.40.96.
NATUREZA DE DESPESA: 33904023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com emissão de certificados digitais, cujo
objetivo é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica, bem como possibilitar a realização de transações
eletrônicas seguras. A natureza de despesa a ser utilizada é a 3.3.90.40.23.
NATUREZA DE DESPESA:33904099 ou 33914099 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços prestados por profissionais
especializados de TIC não especificados em subelemento específico. As naturezas
de despesa a serem utilizadas é 3.3.90.40.99 ou 3.3.91.40.99 (Despesa
Intra-Orçamentária), a depender das características do prestador dos serviços.
NATUREZA DE DESPESA: 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com os materiais utilizados diretamente
nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos
e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc.
Exemplos: Agenda alfinete de aço almofada p/ carimbos apagador apontador de
lápis arquivo p/ disquete bandeja para papeis bloco p/ rascunho bobina papel p/
calculadoras borracha - caderno - caneta - capa e processo carimbos em geral cartolina - classificador - clipe - cola colchete corretivo envelope espátula
estêncil estilete extrator de grampos fita adesiva fita p/ máquina de escrever e
calcular giz goma elástica - grafite - grampeador -grampos guia p/ arquivo guia
de endereçamento postal impressos e formulário em geral intercalador p/ fichário
- lacre - lápis - lapiseira limpa tipos livros de ata, de ponto e de protocolo papéis pastas em geral percevejo perfurador pinça placas de acrílico plásticos
porta-lápis registrador régua selos p/ correspondência tesoura tintas toner
transparências etiquetas e outros.
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NATUREZA DE DESPESA: 33903015 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com materiais de consumo utilizados em
festividades e homenagens, incluindo artigos para decoração e Buffet arranjos e
coroas de flores bebidas doces salgados placas comemorativas (exceto as placas
para distribuição gratuita) e outros.
NATUREZA DE DESPESA: 33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS
FUNÇÃO: Compreende o valor das apropriações de despesas correntes c/ aquisição
de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque,
seguros para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens no país em
decorrência de mudanças de domicílios no interesse da administração.
NATUREZA DE DESPESA: 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas
especializadas nas seguintes áreas: advocacia arquitetura contabilidade economia
engenharia estatística e outros, exceto os serviços de consultoria que devem ser
classificados no elemento 35.
NATUREZA DE DESPESA: 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas
revisões e adaptações de bens imóveis.

com

serviços

de

reparos,

consertos,

Exemplo: Pintura reparos e reformas de imóveis em geral reparos em instalações
elétricas e hidráulicas reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes,
divisórias e lambris manutenção de elevadores limpeza de fossa e outros.
NATUREZA DE DESPESA: 44903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com manutenção
conservação de bens imóveis, desde que sejam incorporáveis ao valor do bem.

e

NATUREZA DE DESPESA: 33903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos,
revisões e adaptações de bens imóveis. Ex: pedreiro, carpinteiro e serralheiro
pintura reparos em instalações elétricas e hidráulicas - reparos, recuperações e
adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e outros.
OBSERVAÇÃO: Diferencia-se da conta 333903916, por tratar-se de contratação de
pessoa física para prestação de serviço.
NATUREZA DE DESPESA : 33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com material bibliográfico tais como:
jornais revistas periódicos em geral anuários médicos - anuário estatístico
livros em geral e outros, podendo estar na forma de CD-ROM e os materiais
bibliográficos para bibliotecas públicas.
Observação:
Os
livros
e
demais
materiais
bibliográficos
apresentam
características de material permanente (durabilidade superior a dois anos, não é
quebradiço, não é perecível, não é incorporável a outro bem, não se destina a
transformação). Porém, o art. 18 da Lei n 10.753/2003, considera os livros
adquiridos para bibliotecas públicas como material de consumo. Art. 18. Com a
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finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro
não é considerado material permanente. As Bibliotecas Públicas devem efetuar o
controle patrimonial dos seus livros, adquiridos como material de consumo de
modo simplificado, via relação do material (relação-carga), e/ou verificação
periódica da quantidade de itens requisitados, não sendo necessária a
identificação do número do registro patrimonial.
NATUREZA DE DESPESA: 44905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com coleções bibliográficas de obras
científicas, românticas, contos e documentários históricos e outros, mapotecas,
dicionários, enciclopédias, periódicos encadernados, etc. álbum de caráter
educativo coleções e materiais bibliográficos informatizados dicionários
enciclopédia ficha bibliográfica jornal e revista (que constitua documentário)
livro - mapa - material folclórico partitura musical publicações e documentos
especializados repertório legislativo e outros.
Observação: Nesta conta são registradas as aquisições que não se destinam às
bibliotecas
públicas,
devendo
manter
os
procedimentos
de
aquisição
e
classificação na natureza de despesa 449052 Material Permanente incorporando ao
patrimônio. Portanto, devem ser registradas em conta de Ativo Imobilizado.
NATUREZA DE DESPESA: 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com obras em andamento,
tanto na fase de construção quanto em momento de operação da edificação, exceto
instalações hidráulicas, elétricas, etc. que deverão ser registradas em natureza
especifica (4.4.9.0.51.92 Instalações).
Exemplo: Ampliação de imóvel.
NATUREZA DE DESPESA: 44905192 - INSTALAÇÕES
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com instalações que sejam
incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para
ar-condicionado central, elétricas, hidráulicas, sanitárias, de vapor, de ar
comprimido, frigoríficas, contra incêndio, de climatização, entre outras
NATUREZA DE DESPESA: 44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com benfeitorias em
propriedades de terceiros.
NATUREZA DE DESPESA: 44905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com materiais empregados em imóveis e que
possam ser removidos ou recuperados.
biombos - carpetes (primeira instalação) - cortinas - divisórias removíveis estrados - persianas - tapetes - toldo - grades e outros.
Observação: Por ser material de baixo risco de perda o controle patrimonial das
persianas dispensa o tombamento (identificação física do bem por meio de código
específico), podendo ser utilizada a relação carga para controle. Caso a unidade
entenda indispensável o tombamento, poderá ser efetuado sem dificuldades. Se
envolver o serviço de instalação, o mais correto é separar os valores do serviço
e do material permanente. Cabe ressaltar que a natureza de despesa do serviço
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seria 449039, pois o valor da instalação agrega o valor do bem. Cabe lembrar,
ainda, que o deverá ser feito o registro do bem na conta de ativo permanente em
todo caso.
NATUREZA DE DESPESA: 44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes
utilizados na proteção e segurança de pessoas ou bens públicos, como também
qualquer outro utilizado para socorro diverso, ou sobrevivência em qualquer
ecossistema.
Exemplos: Alarme - algema - arma para vigilante - barraca para uso não militar boia salva-vida - cabine para guarda (guarita) - cofre - extintor de incêndio pára-raio - sinalizador de garagem - porta giratória - circuito interno de
televisão, catracas, câmera infravermelho, DVR (sistema de gravação de vídeo
digital), demarcador de fila, cerca elétrica e outros.
Observação: O fornecimento de extintor de incêndio é feito nessa natureza de
despesa e há necessidade de controle patrimonial regular com tombamento. Caso
haja necessidade de instalação do extintor, o mais correto é separar os valores
do serviço e do material permanente. A natureza da despesa do serviço é 449039,
pois o valor da instalação agrega valor ao bem.
NATUREZA DE DESPESA: 44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com qualquer máquina, aparelho
equipamento empregado na fabricação de produtos ou no recondicionamento
outros.

ou
de

Exemplo: Balcão frigorífico - betoneira - exaustor industrial - forno e
torradeira industrial - geladeira industrial - máquina de fabricação de
laticínios - máquina de fabricação de tecidos moinho facas martelos e outros
NATUREZA DE DESPESA: 44905257 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com acessórios para veículos que possam
ser desincorporados, sem prejuízo dos mesmos, para aplicação em outro veículo,
tais como: ar condicionado - capota - rádio/toca-fita - e outros.
Exemplos: Aparelhos toca CD, estribo veicular
NATUREZA DE DESPESA: 44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com materiais de consumo
controlados como de uso duradouro.
Exemplo: Bandeiras, Cortina e Bandô, Guarda Sol.
Observação: Nessa conta são registrados os valores relativos aos materiais de
consumo que devido a sua durabilidade e natureza devem compor o ativo da
entidade. O controle patrimonial dos bens registrados nesta conta deverá ser
simplificado
NATUREZA DE DESPESA: 33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
FUNÇÃO: Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas, para
transportar servidores, seja no percurso residência local de trabalho, seja na
execução de tarefas pelos servidores.
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NATUREZA DE DESPESA: 33903303 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
FUNÇÃO: Registra o valor das apropriações das despesas com locação de meios de
transporte, tais como: veículos, aeronaves, embarcações e assemelhados.
DÚVIDAS COMUNS REFERENTES À CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA
MATERIAL PERMANENTE X MATERIAL DE CONSUMO
Entende-se como material de consumo e material permanente:
Material de consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da
Lei n 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua
utilização limitada a dois anos;
Material permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.
Além disso, na classificação da despesa com aquisição de material devem ser
adotados alguns parâmetros que distinguem o material permanente do material de
consumo.
Um material é considerado de consumo caso atenda um, e pelo menos um, dos
critérios a seguir:
Critério da Durabilidade Se em uso normal perde ou tem
condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

reduzidas

as

suas

Critério da Fragilidade Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou
danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou
funcionalidade;
Critério da Perecibilidade Se está sujeito a modificações (químicas ou físicas)
ou se deteriora ou perde sua característica pelo uso normal;
Critério da Incorporabilidade Se está destinado à incorporação a outro bem, e
não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do
principal. Pode ser utilizado para a constituição de novos bens, melhoria ou
adições complementares de bens em utilização (sendo classificado como 449030),
ou para a reposição de peças para manutenção do seu uso normal que contenham a
mesma configuração (sendo classificado como 339030);
Critério da Transformabilidade Se foi adquirido para fim de transformação.
Observa-se que, embora um bem tenha sido adquirido como permanente, o seu
controle patrimonial deverá ser feito baseado na relação custo-benefício desse
controle.
Nesse sentido, a Constituição Federal prevê o Princípio da Economicidade (art.
70), que se traduz na relação custo-benefício. Assim, os controles devem ser
simplificados quando se apresentam como meramente formais ou cujo custo seja
evidentemente superior ao risco.
Desse modo, se um material for adquirido como permanente e ficar comprovado que
possui custo de controle superior ao seu benefício, deve ser controlado de forma
simplificada, por meio de relação-carga, que mede apenas aspectos qualitativos e
quantitativos, não havendo necessidade de controle por meio de número
patrimonial. No entanto, esses bens deverão estar registrados contabilmente no
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patrimônio da entidade.
Da mesma forma, se um material de consumo for considerado como de uso duradouro,
devido à durabilidade, quantidade utilizada ou valor relevante, também deverá
ser controlado por meio de relação-carga, e incorporado ao patrimônio da
entidade.
A classificação orçamentária, o controle patrimonial e o reconhecimento do ativo
seguem
critérios
distintos,
devendo
ser
apreciados
individualmente.
A
classificação orçamentária obedecerá aos parâmetros de distinção entre material
permanente e de consumo. O controle patrimonial obedecerá ao princípio da
racionalização do processo administrativo. Por sua vez, o reconhecimento do
ativo compreende os bens e direitos que possam gerar benefícios econômicos ou
potencial de serviço.
A seguir são apresentados alguns exemplos de como proceder à análise da despesa,
a fim de verificar se a classificação será em material permanente ou em material
de consumo:
a) Classificação de peças não Incorporáveis a Imóveis (despesas com materiais
empregados em imóveis e que possam ser removidos ou recuperados, tais como:
biombos, cortinas, divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes e afins):
A despesa com aquisição de peças não incorporáveis a imóveis deve ser
classificada observando os critérios acima expostos (Durabilidade, Fragilidade,
Perecibilidade, Incorporabilidade e Transformabilidade). Geralmente os itens
elencados acima são considerados material permanente, mas não precisam ser
tombados.
No caso de despesas realizadas em imóveis alugados, o ente deverá registrar como
material permanente e proceder à baixa quando entregar o imóvel, se os mesmos
encontrarem-se deteriorados, sem condições de uso.
b) Classificação de despesa com aquisição de placa de memória para substituição
em um computador com maior capacidade que a existente e a classificação da
despesa com aquisição de uma leitora de CD para ser instalada num Computador sem
Unidade Leitora de CD:
Gastos de manutenção e reparos correspondem àqueles incorridos para manter ou
recolocar os ativos em condições normais de uso, sem com isso aumentar sua
capacidade de produção ou período de vida útil. Por sua vez, uma melhoria ocorre
em consequência do aumento de vida útil do bem do ativo, do incremento em sua
capacidade produtiva, ou da diminuição do custo operacional. Desse modo, uma
melhoria pode envolver uma substituição de partes do bem ou ser resultante de
uma reforma significativa. Assim, como regra, aumenta o valor contábil do bem se
o custo das novas peças for maior que o valor líquido contábil das peças
substituídas. Caso contrário, o valor contábil não será alterado.
Portanto, a despesa orçamentária com a troca da placa de memória de um
computador para outra de maior capacidade deve ser classificada na categoria
econômica 4 despesa de capital, no grupo de natureza de despesa 4 investimentos
e no elemento de despesa 30 Material de Consumo. Observe que se a troca ocorrer
por outro processador de mesma capacidade, havendo apenas a manutenção regular
do seu funcionamento, deve ser classificada na categoria econômica 3 despesa
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corrente, no grupo da natureza da despesa 3 outras despesas correntes e no
elemento de despesa 30 Material de Consumo.
As adições complementares, por sua vez, não envolvem substituições, mas aumentam
o tamanho físico do ativo por meio de expansão, extensão, etc, são agregadas ao
valor contábil do bem.
A inclusão da leitora de CD na unidade também deve ser classificada na categoria
econômica 4 despesa de capital, no grupo de natureza de despesa 4 investimentos
e no elemento de despesa 30 Material de Consumo, pois se trata de adição
complementar, ou seja, novo componente não registrado no ativo imobilizado.
c) Classificação de despesa com aquisição de material bibliográfico
Os livros e demais materiais bibliográficos apresentam características de
material permanente (durabilidade superior a dois anos, não é quebradiço, não é
perecível, não é incorporável a outro bem, não se destina a transformação).
Porém, o art. 18 da Lei n 10.753/2003, considera os livros adquiridos para
bibliotecas públicas como material de consumo. Art. 18. Com a finalidade de
controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é
considerado material permanente.
As demais bibliotecas devem classificar a despesa com aquisição de material
bibliográfico como material permanente.
Art. 2 Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos
escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em
volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer
formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material
similar;
III roteiros
didáticas;

de

leitura

para

controle

e

estudo

de

literatura

ou

de

obras

IV álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante
contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
VII livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com
deficiência visual;
VIII livros impressos no Sistema Braille.
Biblioteca Pública é uma unidade bibliotecária destinada indistintamente a todos
os segmentos da comunidade, com acervos de interesse geral, voltados
essencialmente à disseminação da leitura e hábitos associados entre um público
amplo definido basicamente em termos geográficos, sem confundir com as
bibliotecas destinadas a atender um segmento da comunidade com um propósito
específico. (Acórdão 111/2006 1 Câmara Tribunal de Contas da União TCU)
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Assim, as Bibliotecas Públicas devem efetuar o controle patrimonial dos seus
livros, adquiridos como material de consumo de modo simplificado, via relação do
material (relação-carga), e/ou verificação periódica da quantidade de itens
requisitados, não sendo necessária a identificação do número do registro
patrimonial.
Essas bibliotecas definirão instruções internas que estabelecerão as regras e
procedimentos de controles internos com base na legislação pertinente.
As aquisições que não se destinarem às bibliotecas públicas deverão manter os
procedimentos de aquisição e classificação na natureza de despesa 449052
Material Permanente incorporando ao patrimônio. Portanto, devem ser registradas
em conta de Ativo Imobilizado.
d) Classificação de despesa com serviços de remodelação, restauração, manutenção
e outros.
Quando o serviço se destina a manter o bem em condições normais de operação, não
resultando em aumento relevante da vida útil do bem, a despesa orçamentária é
corrente.
Caso as melhorias decorrentes do serviço resultem em aumento significativo da
vida útil do bem, a despesa orçamentária é de capital, devendo o valor do gasto
ser incorporado ao ativo.
e) Classificação de despesa com aquisição de pen-drive, canetas ópticas, token e
similares.
A aquisição será classificada como material de consumo, na natureza da despesa
339030, tendo em vista que são abarcadas pelo critério da fragilidade. Os bens
serão controlados como materiais de uso duradouro, por simples relação-carga,
com verificação periódica das quantidades de itens requisitados, devendo ser
considerado o princípio da racionalização do processo administrativo para a
instituição pública, ou seja, o custo do controle não pode exceder os benefícios
que dele decorram.
SERVIÇOS DE TERCEIROS X MATERIAL DE CONSUMO
Na classificação da despesa de material por encomenda, a despesa orçamentária
deverá ser classificada como serviços de terceiros se o próprio órgão
entidade fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada
elemento de despesa 52, em se tratando de confecção de material permanente,
no elemento de despesa 30, se material de consumo.

só
ou
no
ou

Algumas vezes ocorrem dúvidas, em virtude de divergências entre a adequada
classificação da despesa orçamentária e o tipo do documento fiscal emitido pela
contratada (Ex: Nota Fiscal de Serviço, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
etc.). Nesses casos, a contabilidade deve procurar bem informar, seguindo, se
for necessário para tanto, a essência ao invés da forma e buscar a consecução de
seus objetivos: demonstrar o patrimônio e controlar o orçamento.
Portanto, a despesa orçamentária deverá ser classificada independentemente do
tipo de documento fiscal emitido pela contratada, devendo ser classificada como
serviços de terceiros ou material mediante a verificação do fornecimento ou não
da matéria-prima. Um exemplo clássico dessa situação é a contratação de
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confecção de placas de sinalização. Nesse caso, será emitida uma nota fiscal de
serviço e a despesa orçamentária será classificada no elemento de despesa 30
material de consumo, pois não houve fornecimento de matéria-prima.
OBRAS E INSTALAÇÕES X SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serão considerados serviços de terceiros as despesas com:
- Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis
sem que ocorra a ampliação do imóvel;
- Reparos em instalações elétricas e hidráulicas;
- Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris;
e - Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins.
Quando a despesa ocasionar a ampliação relevante do potencial de geração de
benefícios econômicos futuros do imóvel, tal despesa deverá ser considerada como
obras e instalações, portanto, despesas com investimento.
DESPESA
PRÓPRIO

DE

EXERCÍCIOS

ANTERIORES

X

INDENIZAÇÕES

E

RESTITUIÇÕES

X

ELEMENTO

Algumas situações suscitam dúvidas quanto ao uso do elemento 92 (Despesa de
Exercícios Anteriores), 93 (Indenizações e Restituições) e, ainda, o elemento
próprio da despesa realizada.
Sempre que o empenho se tratar de despesas cujo fato gerador ocorreu em
exercícios anteriores, deve-se utilizar o elemento 92, sem exceções, não
eximindo a apuração de responsabilidade pelo gestor, se for o caso.
O elemento 93 deve ser utilizado para despesas orçamentárias com indenizações,
exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a
qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar
essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como
outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de
despesas específicos.
O elemento de despesa específico deve ser utilizado na maioria das despesas cujo
fato gerador tenha ocorrido no exercício, possibilitando o conhecimento do
objeto das despesas da entidade. Já o uso dos elementos 92 e 93 são utilizados
eventualmente.
Seguem alguns exemplos práticos para classificação nos elementos 92, 93 e no
elemento próprio:
Uma equipe de alunos e professores realiza uma viagem, para fins de pesquisa
acadêmica, em ônibus de uma universidade. Durante a viagem, o ônibus apresenta
defeitos e a despesa para o seu conserto ultrapassa o valor concedido a título
de suprimentos de fundos. O motorista, para dar continuidade à viagem, paga com
seu próprio recurso a diferença entre o valor total do conserto e o suprimento
concedido. Nessa situação, ao retornar à Universidade, o gestor responsável deve
restituir o servidor, por meio de despesa orçamentária, empenhada no elemento
93.
Moradores de uma comunidade solicitam diversas vezes que a prefeitura corte uma
árvore que está com sua estrutura ameaçada. Após dois meses da primeira
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solicitação, a prefeitura não atende à demanda da comunidade e a árvore cai em
cima de um carro de um cidadão, que pede uma indenização à prefeitura. Nessa
situação, constatada a responsabilidade da prefeitura, é emitido um empenho no
elemento 93, por caracterizar-se uma indenização.
Uma entidade contrata uma prestação de serviços de limpeza para o período de
janeiro a outubro, empenhando a respectiva despesa no elemento próprio 39
(serviços de terceiros pessoa jurídica). Em novembro, a entidade não renova em
tempo o contrato e a empresa contratada mantêm a prestação de serviços sem o
suporte
orçamentário.
Somente
em
dezembro
é
realizado
novo
contrato,
regularizando a situação. Sem deixar de considerar os impactos legais, a
entidade deve empenhar a despesa relativa à prestação de serviços em novembro,
realizada sem contrato, no elemento que retrate a prestação de serviços, ou
seja, no elemento 39. Não deve ser utilizado, nesse caso, o elemento 93, pois a
despesa está sendo paga diretamente à empresa contratada. Caso tal despesa venha
a ser empenhada no exercício seguinte à prestação de serviços, utilizar-se-á o
elemento 92.
Em janeiro, um servidor percebe que não recebe o auxílio alimentação por 10
meses e requere que a entidade realize o pagamento retroativo. Nessa situação, a
entidade deverá empenhar a respectiva despesa no elemento 92, por caracterizar
uma despesa de exercício anterior
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

DAS

TRANSFERÊNCIAS

E

DELEGAÇÕES

DE

EXECUÇÃO

As duas formas de movimentação de recursos financeiros entre entes da Federação
ou entre estes e entidades privadas ou consórcios públicos são as transferências
propriamente ditas e as que se constituem delegações de execução orçamentária.
Algumas vezes ocorrem dúvidas quanto à classificação orçamentária dessas
movimentações nos entes transferidores. Nesses casos, é preciso detalhar a
situação específica para que a classificação seja determinada. É importante
destacar que os arts. 25 e 26 da LRF estabelecem regras, respectivamente, para
transferências voluntárias (entre entes da Federação) e destinação de recursos
para entidades privadas que devem ser observadas pelos referidos entes
transferidores. O tratamento dado à movimentação de recursos para consórcios
públicos ou instituições multigovernamentais, decorrente ou não de contrato de
rateio, é apresentado na seção seguinte.
Transferência
A designação transferência, nos termos do art. 12 da Lei n 4.320/1964,
corresponde à entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação, a
consórcios públicos ou a entidades privadas, com e sem fins lucrativos, que não
corresponda contraprestação direta em bens ou serviços ao transferidor. Os bens
ou serviços gerados ou adquiridos com a aplicação desses recursos pertencem ou
se incorporam ao patrimônio do ente ou da entidade recebedora.
As modalidades de aplicação utilizadas para a entrega de recursos financeiros
por meio de transferências são:
20 - Transferências à União

______________________________________
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
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31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo
40 - Transferências a Municípios
41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Essas modalidades de aplicação devem ser associadas com os elementos de despesa
que não representem contraprestação direta em bens ou serviços. Tais elementos
são:
41 - Contribuições - utilizado para transferências correntes e de capital aos
entes da Federação e a entidades privadas sem fins lucrativos, exceto para os
serviços essenciais de assistência social, médica e educacional;
42 - Auxílios - utilizado para transferências de capital aos entes da Federação
e a entidades privadas sem fins lucrativos;
43 - Subvenções Sociais - utilizado para transferências às entidades privadas
sem fins lucrativos para os serviços essenciais de assistência social, médica e
educacional;
45 - Subvenções Econômicas - utilizado para transferências, exclusivamente, a
entidades privadas com fins lucrativos;
81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - utilizado para
transferências aos entes da Federação em decorrência de determinação da
Constituição ou estabelecida em lei.
É importante destacar que, em âmbito Federal, o art. 63 do Decreto n 93.872/1986
associa, em seus 1 e 2, respectivamente, os auxílios à Lei de Orçamento e as
contribuições à Lei Especial.
Observa-se também que, em âmbito da Federação, geralmente as contribuições são
associadas a despesas correntes e os auxílios a despesas de capital.
Delegação
Para fins deste tópico, entende-se por delegação a entrega de recursos
financeiros a outro ente da Federação ou a consórcio público para execução de
ações de responsabilidade ou competência do ente delegante. Deve observar a
legislação própria do ente e as designações da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
materializando-se em situações em que o recebedor executa ações em nome do
transferidor.
Os bens ou serviços gerados ou adquiridos com a aplicação desses recursos
pertencem ou se incorporam ao patrimônio de quem os entrega, ou seja, do
transferidor.
As modalidades de aplicação utilizadas para a entrega de recursos financeiros
por meio de delegação orçamentária, em geral, são:
22 - Execução Orçamentária Delegada à União
32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
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As modalidades de aplicação 22, 32 e 42 não podem estar associadas com os
elementos de despesa de contribuições (41), auxílios (42), subvenções (43 e 45)
ou distribuição constitucional ou legal de receitas (81), visto que os referidos
elementos pressupõem a inexistência de contraprestação direta em bens ou
serviços. As naturezas de despesas formadas com tais modalidades de aplicação
deverão conter os elementos de despesa específicos (EE), representativos de
gastos efetivos, como os relacionados abaixo, de forma exemplificativa:
30 - Material de Consumo
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
35 - Serviços de Consultoria
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
37 - Locação de Mão-de-Obra
38 - Arrendamento Mercantil
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
51 - Obras e Instalações
52 - Equipamentos e Material Permanente
É importante dissociar a forma de pactuação da movimentação de recursos do meio
ou instrumento pelo qual ela se materializa. Deste modo, uma delegação (forma)
pode ser materializada por meio de um convênio (meio ou instrumento).
Ressalte-se que, em geral, as transferências, de que trata o art. 12 da Lei n
4.320/1964, devem ser realizadas, em termos de ação orçamentária, por meio de
operações especiais, enquanto as delegações devem referir-se a projetos e
atividades. Com vistas a facilitar o entendimento sobre a forma de classificação
orçamentária das entregas de recursos, o Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público MCASP apresenta-se quadro esquemático. Destaca-se que, aparte da
grande utilidade prática do quadro, nem todas as situações passíveis de
ocorrência no setor público encontram-se nele contempladas.
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DAS
MOVIMENTAÇÕES
PARA
MULTIGOVERNAMENTAIS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E SUA CONTRATAÇÃO DIRETA

INSTITUIÇÕES

As instituições multigovernamentais e os consórcios públicos recebem recursos
por meio de execução orçamentária dos entes consorciados ou mesmo de entidades
externas à sua composição. Para tal, os entes fazem uso das modalidades de
aplicação apresentadas a seguir:
70 - Transferências a instituições multigovernamentais
Utilizada para a entrega de recursos a consórcios públicos e instituições
multigovernamentais, que não seja decorrente de delegação ou de rateio pela
participação do ente.
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Utilizada para entrega de recursos exclusivamente aos consórcios públicos dos
quais o ente transferidor faça parte, correspondente ao rateio das despesas
decorrentes da participação do ente no respectivo consórcio, conforme previsto
no correspondente contrato de rateio, e que não guarde relação com as
transferências decorrentes de restos a pagar cancelados e de complementação de
aplicações mínimas de que tratam, respectivamente, os artigos n 24 e 25 da Lei
Complementar n 141, de 2012.
72 - Execução orçamentária delegada a consórcios públicos
Utilizada, exclusivamente, no caso de delegação da execução de ações de
competência ou responsabilidade do ente delegante (ente transferidor), seja para
instituição multigovernamental ou para consórcio do qual participe como
consorciado ou não.
73- Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de
recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012.
Utilizada, exclusivamente, para as transferências de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação, exclusive as
transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências a
Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata
o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012), à conta de recursos referentes à
diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou
de ser aplicada em exercícios anteriores, de que tratam o art. 25 da Lei
Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012.
74- Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de
recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012.
Utilizada para entrega de recursos aos consórcios públicos dos quais o ente
transferidor faça parte, correspondente ao rateio das despesas decorrentes da
participação do ente, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação
mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em
exercícios anteriores, de que trata o artigo n 25 da Lei Complementar n 141, de
2012.
75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de
que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012.
Utilizada, exclusivamente, para situações relacionadas à transferência de
recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da
Federação, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 73
(Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de
recursos de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012),
à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar
n 141, de 13 de janeiro de 2012.
76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de
que trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012.
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Utilizada, exclusivamente, para as transferências de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação, exclusive as
transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências a
Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata
o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012), à conta de recursos referentes à
diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou
de ser aplicada em exercícios anteriores, de que tratam o art. 25 da Lei
Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012.
93 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público
do qual o ente participe.
Corresponde a um desdobramento da modalidade de aplicação 90, utilizada quando
da aplicação direta de recursos decorrentes de contratação de consórcio público
do qual o ente participe, conforme regramento legal (Lei n 8.666/93).
94 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público
do qual o ente não participe.
Corresponde a um desdobramento da modalidade de aplicação 90, utilizada quando
da aplicação direta de recursos decorrentes de contratação de consórcio público
do qual o ente não participe, conforme regramento legal (Lei n 8.666/93).
Desse modo, para efetuar a classificação orçamentária por natureza da despesa
dos recursos movimentados para os consórcios e a sua contratação direta, deve-se
levar em consideração sua relação com o ente.
O MCASP apresenta um quadro com a Classificação Orçamentária das Movimentações
para Instituições Multigovernamentais, Consórcios Públicos e sua Contratação
Direta.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS PARA FINS DE APLICAÇÃO EM SAÚDE LEI
COMPLEMENTAR N 141/2012
A Lei Complementar n 141/2012, que dispõe, dentre outros assuntos, sobre os
valores mínimos a serem aplicados pelo setor público em ações e serviços de
saúde, estabeleceu critérios para a evidenciação da aplicação mínima desses
recursos. Desse modo, conforme apresentado em seu art. 24, faz uso da execução
da despesa orçamentária para apuração do cumprimento destes limites:
Art. 24. Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta Lei
Complementar, serão consideradas:
I - as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
II - as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o
limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no
Fundo de Saúde.
Tal critério, contudo, faz com que haja a possibilidade de cancelamento de
restos a pagar, particularmente dos não processados, que se encontravam
computados nos limites mínimos de saúde do exercício de sua inscrição. Ademais,
também existe a possibilidade do não cumprimento dos limites mínimos de
aplicação em saúde por meio da não aplicação tempestiva dos recursos destinados
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à saúde. Nesse sentido, a Lei estabeleceu mecanismos de compensação, expostos a
seguir:
Art. 24. Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta Lei
Complementar, serão consideradas: [...]
1 A disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para
fins do mínimo na forma do inciso II do caput e posteriormente cancelados ou
prescritos, deverá ser, necessariamente, aplicada em ações e serviços públicos
de saúde.
Art. 25. Eventual diferença que implique o não atendimento, em determinado
exercício, dos recursos mínimos previstos nesta Lei Complementar deverá,
observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição
Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da
apuração da diferença, sem prejuízo do montante mínimo do exercício de
referência e das sanções cabíveis.
Para evidenciar essas aplicações, faz-se uso das modalidades 95 e 96, quando se
referir à aplicação direta à conta dos recursos de que trata os 1 e 2 do art. 24
e o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012. Além disso, pode ser necessária
a utilização de modalidades de aplicação específicas relativas a transferências.
Tais modalidades são apresentadas a seguir:
35 - Transferência fundo a fundo aos estados e ao distrito federal à conta de
recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação
mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou
prescritos.
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito
Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos
referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em
ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de
que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012.
36 - Transferência fundo a fundo aos estados e ao distrito federal à conta
recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos
de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores.
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito
Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos
referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da
Lei Complementar n 141, de 2012.
45 - Transferência fundo a fundo aos municípios à conta de recursos referentes
aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e
serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos.
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios
por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos
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restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços
públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os 1
e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012.
46 - Transferência fundo a fundo aos municípios à conta de recursos referentes à
diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou
de ser aplicada em exercícios anteriores.
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios
por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à
diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou
de ser aplicada em exercícios anteriores de que trata o art. 25 da Lei
Complementar n 141, de 2012.
73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio para fins
da Lei Complementar n 141/2012 art. 24
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos
termos da Lei n 11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à
conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, de que tratam 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n
141, de 13 de janeiro de 2012, observado o disposto no 1 do art. 11 da Portaria
STN no 72, de 1 de fevereiro de 2012.
74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio para fins
da Lei Complementar n 141/2012 art. 25
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos
termos da Lei n 11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à
conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços
públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que
trata o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012, observado o disposto no 1 do
art. 11 da Portaria STN no 72, de 2012.
75 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos
referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em
ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos.
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da
Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as
transferências relativas à modalidade de aplicação 73 (Transferências a
Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que
tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de 2012), à conta de
recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação
mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou
prescritos, de que tratam os 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n 141, de
2012.
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76 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos
referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores.
Modalidade de aplicação utilizada, exclusivamente, para transferência de
recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da
Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as
transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências a
Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata
o art. 25 da Lei Complementar n 141, de 2012), à conta de recursos referentes à
diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou
de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei
Complementar n 141, de 2012.
95 - Aplicação Direta à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
e posteriormente cancelados ou prescritos.
Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou
oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo,
à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, nos termos dos 1 e 2 do art. 24 da Lei Complementar n
141, de 13 de janeiro de 2012. Os consórcios públicos também podem utilizar esta
modalidade de aplicação.
96 - Aplicação Direta à conta de recursos referentes à diferença da aplicação
mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em
exercícios anteriores.
Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou
oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo,
à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e
serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores,
nos termos do art. 25 da Lei Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012. Os
consórcios públicos também podem utilizar esta modalidade de aplicação.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Atos da Coordenadoria
Portarias

PORTARIA Nº 01, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.
A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o § 5º, do art. 16, da
Ordem de Serviço nº 04, de 16 de junho de 2010, da Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, resolve:

Incluir no Anexo I da Ordem de Serviço nº 04, de 16 de junho de 2010, da Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, as especificações abaixo elencadas:

Item 1.23 – Uniformes, tecidos e aviamentos;
Subitem 1.23.1 – Botões, tecidos, linhas e afins;
Subitem 2.4.13 – Chaveiro;
Subitem 2.13.3 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica;
Item 2.16 – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Subitem 2.16.1 – Confecção de material para comunicação visual; geração de materiais para divulgação por meio dos veículos
de comunicação e afins.

Maceió, 15 de setembro de 2016.

Giane Duarte Coêlho Moura
Coordenadora de Controle Interno
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Ordem de Serviço nº 04, de 16/06/2010, do Desembargador-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas,
ANEXO I, atualizado:

ANEXO I
ITENS DE NATUREZA FUNCIONAL DE DESPESAS

1. MATERIAL
1.1. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.1.1. Álcool hidratado, gasolina, óleo diesel e gás natural veicular (GNV);
1.1.2. Aditivo, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, graxas, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico,
liquefeito de petróleo – GLP e afins.

1.2. GÁS ENGARRAFADO
1.2.1. Acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e afins.

1.3. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.3.1. Açúcar, adoçante, café e chás;
1.3.2. Água mineral, bebidas, refrigerantes, sucos e gelo;
1.3.3. Carnes em geral, cereais, condimentos, frutas, legumes, temperos, verduras e afins.

1.4. MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.4.1. Agenda, bloco para rascunho, bobina de papel para calculadoras, caderno, borracha, caneta, capa de processo,
apontador de lápis, grafite, cartolina, classificador, envelope, corretivo, transparências, guia de endereçamento postal,
impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral,
lacre, lápis, lapiseira e afins;
1.4.2. Arquivo para disquete, bandeja para papéis, porta-lápis e placas de acrílico;
1.4.3. Alfinete de aço, clips, clipe cola, colchete, espátula, estilete, extrator de grampos, almofada para carimbos, apagador,
fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma elástica, grampeador, grampos, guia para arquivo, percevejo,
perfurador, pinça, plásticos, régua, tesoura, tintas, cola e afins;
1.4.4. Carimbos em geral.

1.5. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.5.1 Cartuchos de tinta, recarga de cartuchos de tinta, toner e recarga de toner;
1.5.2 Cartões de memória, disquetes, CD e DVD, pen drive e afins;
1.5.3 Peças e acessórios para computadores e periféricos;
1.5.4 Mouse PAD, capas plásticas protetoras para micros e impressoras, etiqueta em formulário contínuo, formulário
contínuo.

1.6. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
1.6.1. Arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, fitas
gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho, papelão, sacolas, sacos e afins.
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1.7. MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
1.7.1. Cobertores, colchas, colchonetes, fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas, travesseiros e afins.

1.8. MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.8.1. Abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas,
farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos,
recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

1.9. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1.9.1. Álcool etílico, anticorrosivo, cera, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, Inseticida, lustra-móveis,
naftalina, esponja, estopa, flanela, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios,
removedor, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, cesto para lixo, escova de dente,
escova para roupas e sapatos, espanador, mangueira, pá para lixo, porta-sabão, rodo, vassoura, balde plástico, bomba para
inseticida, capacho, aparelho de barbear descartável e afins.

1.10. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.10.1. Aparelhos sanitários, pias, tanque, lavatórios, tampa para vaso, torneira;
1.10.2. Areia, cal, brita, cimento, amianto, telha, tijolo, marcos de concreto, tubo de concreto, cerâmica, ladrilhos, massa
corrida, gesso e afins;
1.10.3. Boca de lobo, tampão de ferro, boia, cano, joelhos, sifão, conexões, curvas, válvulas;
1.10.4. Condutores de fios, brocha, ferro, gaxetas, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, lixas, niple, papel de
parede, parafusos, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes, tacos, tela de estuque, tinta, trincha, verniz, arames
liso e farpado, cabo metálico;
1.10.5. Vidros e espelhos sem molduras;
1.10.6. Esquadrias, janelas, basculante, fechaduras, madeira, grades;
1.10.7. Tapetes, carpetes e afins.

1.11. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1.11.1. Cilindros para máquinas copiadoras;
1.11.2. Material para manutenção de ar-condicionado;
1.11.3. Mangueira para fogão, margaridas;
1.11.4. Peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral;
1.11.5. Materiais de reposição para instrumentos musicais e afins;
1.11.6. Outros materiais não especificados acima.

1.12. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.12.1. Benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes
de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita
isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores,
receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins.

1.13. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.13.1.Botas, calçados especiais, capacetes, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira de lona, máscaras,
óculos e afins;
1.13.2. Chaves, cadeados, correntes e afins.
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1.14. MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.14.1. Álbuns para retratos, alto-falantes, antenas, artigos para gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e
vídeo, lâmpadas especiais, microfilmagem e cinematografia, molduras, pegadores, reveladores e afins.

1.15. SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
1.15.1. Adubos, argila, plantas ornamentais, borbulhas, bulbos, enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes nuas,
sementes, terra, tubérculos, xaxim e afins.

1.16. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.16.1. Água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, carburador
completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética,
lonas e pastilhas de freio, mangueiras, para-brisa, platô, reparos, retentores, rolamentos, válvula da marcha-lenta e
termostática;
1.16.2. Material utilizado em lanternagem e pintura, lâmpadas e lanternas para veículos e para-choque, retrovisores;
1.16.3. Motor de reposição e velas;
1.16.4. Pneus, câmara de ar, tapetes e afins.

1.17. FERRAMENTAS
1.17.1. Alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada, espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de
serra, lima, machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote, tesoura de podar, trena, e afins.

1.18. MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
1.18.1. Placas de sinalização em geral, tais como, placas indicativas para os setores e seções, placas para veículos, plaquetas
para tombamento de material, placas sinalizadoras de trânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, botons
identificadores para servidores e afins.

1.19. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
1.19.1. Jornais e revistas avulsos.

1.20. PASSAGENS
1.20.1. Registra o valor das despesas com aquisição de bilhetes de passagens e afins.

1.21. BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
1.21.1. Brasões, escudos, armas da república, selo nacional e afins.

1.22. MATERIAL FARMACOLÓGICO
1.22.1. Medicamentos, soros, vacinas e afins.

1.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS;
1.23.1. Botões, tecidos, linhas e afins.
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2.SERVIÇOS
2.1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.1.1.Computadores, impressoras, aparelhos de fax e afins;
2.1.2. Máquinas, bombas e equipamentos gráficos;
2.1.3. Aparelhos de medição e aferição;
2.1.4. Aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais;
2.1.5. Calculadoras;
2.1.6. Eletrodomésticos;
2.1.7.Equipamentos de proteção e segurança;

2.2. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2.2.1. Estofamento;
2.2.2. Funilaria, lanternagem, pintura;
2.2.3. Mecânica;
2.2.4. Instalação elétrica;
2.2.5. Alinhamento e balanceamento.

2.3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
2.3.1. Mobiliário, empilhadeira, balança, cadeira de rodas e afins.

2.4. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.4.1. Pedreiro;
2.4.2. Carpinteiro;
2.4.3. Serralheiro;
2.4.4. Pintura;
2.4.5. Reparos em instalações elétricas;
2.4.6. Reparos em instalações hidráulicas;
2.4.7. Reparos, recuperações, instalações e adaptações de biombos e divisórias;
2.4.8. Reparos, recuperações e adaptações carpetes;
2.4.9. Manutenção de elevadores;
2.4.10. Limpeza de fossa;
2.4.11. Gesseiro;
2.4.12. Vidraceiro;
2.4.13. Chaveiro.

2.5. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2.5.1.Registra o valor das despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.
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2.6.SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.6.1.Dedetização;
2.6.2.Faxina e afins;
2.6.3.Limpeza de veículos.

2.7. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
2.7.1. Assistência técnica;
2.7.2. Capina e jardinagem;

2.8. CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
2.8.1. Bolsas, caixas, mochilas, sacolas e afins.

2.9. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
2.9.1. Serviços de costureiras, alfaiates e outros utilizados na confecção de uniformes, bandeiras, flâmulas, brasões e
estandartes.

2.10. SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
2.10.1. Registra o valor das despesas com serviços de cópias xerográficas, reprodução de documentos e impressões diversas.

2.11. SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.11.1. Confecção de álbuns;
2.11.2. Confecção de crachás funcionais por firmas especializadas;
2.11.3. Emolduramento de fotografias;
2.11.4. Revelação de filmes, microfilmagem e afins.

2.12.SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
2.12.1. Registra valores referentes aos serviços cartorários.

2.13.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2.13.1.Abastecimento de água.
2.13.2. Serviços de gravação em carimbos;
2.13.3. Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

2.14. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.14.1. Locação de máquinas e equipamentos diversos;
2.14.2. Locação de mobiliários diversos.

2.15. SERVIÇOS GRÁFICOS
2.15.1. Serviços gráficos e afins.
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2.16. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
2.16.1. Confecção de material para comunicação visual; geração de materiais para divulgação por meio dos veículos de
comunicação e afins.

ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Editais

Conferência das urnas
EDITAL N.º 34/2016
Conferência do Funcionamento das Urnas Eletrônicas em meio ao período que antecede as Eleições Municipais 2016.

O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) ADRIANA CARLA FEITOSA MARTINS, Juiz(Juíza) da 1ª Zona Eleitoral, MACEIÓ/AL, com fundamento no
art. 29 da Resolução TSE nº 23.456, de 15 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições de
2016, e na Resolução TRE/AL nº 15.720, 18 de agosto de 2016, que regulamenta a geração das mídias e a preparação das
urnas eletrônicas para as Eleições Municipais de 2016, e no Provimento nº 04/2016 - CRE/AL, RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público Eleitoral e à Ordem dos Advogados do Brasil
que, na véspera (sábado) das eleições (1º e eventual 2º Turnos), o Cartório desta Zona Eleitoral promoverá a distribuição das
urnas eletrônicas nos correspondentes locais de votação e fará a conferência visual dos dados de "carga" constantes desses
equipamentos.

§ 1º Constatada eventual divergência ou falha de funcionamento, as urnas poderão ser substituídas, mediante nova carga.

§ 2º A nova carga e substituição de urna eletrônica dar-se-á na sede do local de votação ou no próprio Cartório Eleitoral, a
critério do Juiz, ficando os representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos Partidos Políticos e
Coligações, desde já notificados para, querendo, acompanhar todos os procedimentos nesses locais.

Art. 2º Se a seção eleitoral houver sido sorteada para os fins de Votação Paralela, previstos na Resolução TSE n. 23.458/2015,
observar-se-á, no que couber, o disposto no artigo anterior deste Edital.

Art. 3º Com base nos arts. 54 e 55 da Resolução TSE nº 23.456/2015, nova carga de urna poderá ser realizada, com o fim de
assegurar a continuidade do processo eletrônico de votação, observando-se, sempre que possível, o que consta do art. 1º
deste Edital.

Art. 4º No dia das eleições, poderá haver necessidade de nova carga de urnas de contingência ou de justificativa, de modo
que, também, deverá ser observado o disposto no art. 1º deste Edital, no que couber.
Maceió (AL), 15 de setembro de 2016.

ADRIANA CARLA FEITOSA MARTINS
Juíza Eleitoral
*Republicado por incorreção
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2019.

À COMAP/SEIC.
Senhora Coordenadora,
Em face das ponderações lançadas pela COFIN (v.
Despacho 0565725), faço remessa dos autos a a essa
Coordenadoria para, por meio da unidade competente, avaliar
eventual efeito na contratação objetivada nestes autos.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/07/2019, 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
0566009 e o código CRC B02FBC1E.
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Maceió, 12 de julho de 2019.
Senhor Secretário,
Considerando que o processo encontra-se instruído, com
as devidas cotações com a estimativa média de preços válidas;
Considerando a segurança jurídica desta corte, para não
incorrer em eventual fracionamento de despesas, assim mencionada
no Despacho COFIN 0565725, destaco:

12. Por todo o exposto, sugiro a análise da área
competente quanto à classiﬁcação dos lotes para se evitar
o fracionamento das despesas, observando-se a natureza
funcional das mesmas, inclusive quanto às aquisições
pretendidas nos demais lotes.
Sugerimos, salvo melhor juízo, a junção de todos os lotes
no
procedimento 0005323-18.2019.6.02.8000,
para
que
em
certame licitatório se funda o objetivo almeijado, evitando-se maiores
delongas, considerando ainda o eventual efeito na prioridade que o
caso requer.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/07/2019, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566218 e o código CRC 5E11861C.
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Maceió, 15 de julho de 2019.
À SMR.
Sr. Chefe,
Considerando as ponderações lançadas pela COFIN
(0565725) e pela SEIC (0566218), esta última, sugerindo o
redirecionamento para realização de certame licitatório, no caso,
juntando estes autos aos (autos) SEI 0005323-18.2019.6.02.8000,
vimos:
a) TORNAR SEM EFEITO o Termo de Dispensa de
Licitação Nº 11/2019 (561182);
b) CONSULTAR, em face de especiﬁcidade do mercado e,
ainda, de potencial restrição dele, essa unidade técnica/demandante
quanto ao melhor critério de julgamento - se por item ou por lote -; e,
c) SOLICITAR, por ﬁm, a revisão do Termo de Referência;
após, enviar os autos à COMAP para junto as unidades competentes,
consolidar a estimativa de preços (de ambos os processos) e
elaborar a minuta do instrumento convocatório.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2019, às 18:29, 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
0566770 e o código CRC 52803193.
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Maceió, 16 de julho de 2019.

À arquiteta Luciana Brêda.
Solicito de Vossa Senhoria o pleno atendimento ao
despacho GSAD 0566770, de forma a dar celeridade na
implantação desta lanchonete, visto que este objeto integra a
meta 8 do rol de prioridades da Presidência do TRE-AL.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/07/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567278 e o código CRC 91ED7CC2.
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TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Equipamentos para instalação de uma
Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete localizado no 13º pavimento

1. Objeto

da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, nesta cidade em conforme ANEXOS:
•

ANEXO I – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda de itens, dados
técnicos;

•

ANEXO II – tabela de especificação e imagens de referências;

• ANEXO III – fotos dos ambientes atualmente;
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de uma lanchonete contendo:

2. Justificativa

espaço físico compatível as necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um bom funcionamento deste
ambiente. Entretanto, para que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários aquisições complementares a
estrutura física seguindo leiaute de planta no ANEXO I – LOTE ÚNICO da
seguinte forma:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
•

Item I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em Planta Baixa)

•

Item II – Marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e 05 (itens 4, 5, 9,10 e 11 em
Planta baixa)

•

Item III – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta baixa)

•

Item IV – Espelho - Item 01 (item 16 em Planta baixa)

FORNECIMENTO
•

Item V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)

•

Item VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em Planta baixa)

• Item VII – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta baixa)
3.1. Os produtos a serviços fornecidos deverão ser novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão ser apresentados amostras
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a serem utilizados, os
quais serão conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e
Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos e previamente agendados em observância às Normas legais de
segurança e regulamentares aplicáveis e, às recomendações aceitas pela boa

3. Disposições
Gerais

técnica, em consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes equipamentos incluindo
demolição de alvenaria, furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida,

tinta,

produtos

de

limpeza,

etc,

deverá

ser

fornecido

pelas

CONTRATADAS sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a entrega
e instalação dos produtos no 13º pavimento da sede provisória do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado a rua Aristeu de Andrade, nº 357, no bairro do Farol, em Maceió-AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias úteis, após a verificação da
qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo com o especificado no
Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado pelo
Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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d)

Constatada

a

ocorrência

de

desconformidade

com

o

Termo

de

Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada terá prazo de 10 (dez) dias
úteis para providenciar a sua substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto,
o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser
efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g)

O aceite/aprovação do objeto licitado pelo Contratante não exclui a

responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo
de Referência/Projeto Básico, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e fixação dos materiais, o local
deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos etc;
bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas afetadas quando da instalação,
inclusive, se necessário for, efetuando reparos e ou pintura do local;
Anexo I – Plantas e Detalhes com Tabela Descritiva
4. Descrição ,
Especificação do Anexo II – Tabelas de Especificações com imagens de referências
objeto e planta Anexo III – Fotos de Referência do ambiente
Os materiais deverão ser instalados no local descrito segundo ANEXO I, II e III,
5. Local e prazo a serem instalados no 13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de instalação de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• Item I – Porta de vidro temperado - 30 (trinta) dias corridos
•

Item II – Marcenaria - 30 (trinta) dias corridos

•

Item III – Bancada granito - 15 (quinze) dias corridos

•

Item IV – Espelho - 10 (dez) dias corridos

•

Item V – Banquetas - 30 (trinta) dias corridos

•

Item VI – Luminárias pendentes - 30 (trinta) dias corridos

•

Item VII – Cortina Persiana - 15 (quinze) dias corridos
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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6. Prazo de
Garantia e
Assistência
Técnica

Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro conforme conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro;
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual

7. Pagamento

deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da

8. Gestão e
fiscalização

Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas,

sem

prejuízo

das

legais,

que

podem

ser

aplicadas

cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas

9. Sanções
Administrativas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 16 de junho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO
Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos
Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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Planta Baixa Leiaute para a Lanchonete
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM do TR
I
porta de vidro

ITEM em PLANTA BAIXA

único

18

01

4

02

5

II
marcenaria

03

9

04

10

05

11

III
balcão granito

único

IV
espelho

único

V
banquetas

único

VI

único

2
16
1

luminárias
pendentes

VII
cortina
persiana

3
único
17

Cortes e vistas referentes a planta baixa

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local

DADOS TÉCNICOS :
1.
2.
3.
4.

Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
Possui ponto de gás disponível
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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5. Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem instalados
6. Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com instalação a
ser executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
Geladeira (item 14 em Planta baixa)
Microondas (item 12 em Planta baixa)
Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Tabela de Especificações
Equipamentos para instalação da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL

LOTE ÚNICO
FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM I

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(refere-se ao item
18 em Planta
Baixa)

PREÇO
TOTAL

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo
(0,91m X 2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola
hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar, além de
todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para garantir um
bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um) puxador dupla
face, tubular, de inox polido, 1” de espessura, com0,80m de altura, da marca
Geris como referência ou similar. Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película
jateada no campo da porta eixo da fechadura, face interna do ambiente, sentido
horizontal, com nomenclatura LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa
em Anexo I).

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITEM II

01
(refere-se ao item
04 em Planta
Baixa)

02
(refere-se ao item
05 em Planta

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de
laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca
Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores em calha
de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o mesmo
acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e
Corte CC´ em Anexo I). Rodapé – recuado, de laminado decorativo, sistema hot
melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como referência ou similar
(ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I).
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF 18mm, medindo 0,86 x
2,00 m de fora a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da
marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PREÇO
TOTAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
Baixa)

com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I).

03
(refere-se ao item
09 em Planta
Baixa)

Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra de
15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio
natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE´em Anexo I).

Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de
04
(refere-se ao item
10 em Planta
Baixa)

05
(refere-se ao item
11 em Planta
Baixa)

15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF
15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da marca
Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos
deslizantes), completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio natural
com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´, DD`e EE
´em Anexo I).

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L
121, da marca Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver
Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).
FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE
BALCÃO E RODAMÃO EM GRANITO

Planta Baixa da bancada em “L”

Vista Frontal Rodamão

ITEM III

(refere-se ao item
02 em Planta
Baixa)

Vista lateral Rodamão

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Fornecimento com instalação de uma bancada de granito e rodamão preto São Marco,
polido, para assentamento em um balção em MDF com fixação em parte na alvenaria,
de espessura 2cm com testeira de 04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver Planta Baixa
e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo I.
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PREÇO
TOTAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ESPELHO

Vista Frontal e lateral do local espelhos
ITEM IV

(refere-se ao item
16 em Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

PREÇO
TOTAL

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m,
cristal 4mm, com detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a parede e o espelho,
colado com silicone especial de cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do
rodapé de granito, de forma que permita circulação de ar por trás do espelho (ver Planta
Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I).

FORNECIMENTO de BANQUETAS

Imagem de referência
ITEM V

(refere-se
ao item 01 em

Vista Frontal local banquetas

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
04(quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x
34 cm (h), com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto, com encosto e amarração
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PREÇO
TOTAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
Planta Baixa)

em Rattan na cor capuccino e assento acolchoado revestido em Corino preto (ver Planta
Baixa e Corte BB` em Anexo I).

FORNECIMENTO de LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência
ITEM VI

Vista Frontal local luminárias

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(refere-se
ao item 03 em
Planta Baixa)

PREÇO
TOTAL

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone em Alumínio preto e cobre com
haste de altura 1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm de
diâmetro, na cor marrom fosco externamente e dourado internamente, completas de
lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como referência ou similar ( ver corte BB em
Anexo I)

FORNECIMENTO de CORTINA PERSIANA

Imagem apenas ilustrativa
ITEM VII

Vista Frontal no Corte AA´

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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PREÇO
TOTAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
(refere-se
ao item 17 em
Planta Baixa)

tabaco ou marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com bastão
de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da marca Indusflex
como referência ou similar (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I).

Maceió/AL, 17 de maio de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR
ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Fotos de Referência do espaço reservado a
Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista da porta de acesso

Vista interna

Vista da Bancada em “L”
receberá marcenaria abaixo e acima

Vista da janela que receberá Cortina

Vista interna

Vista posterior ponto de computador

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Página 19 de 20

Termo de Referência (0567653)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 602

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió/AL, 17 de maio de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.

À SAD.
C/C: COSEG.
Senhor Secretário,
Em atendimento ao despacho GSAD 0566770 e após
uma breve reunião no gabinete de Vossa Senhoria, esta
setorial encaminha estes autos, contendo o novo termo de
referência (0567653), para a continuidade do feito, pois este
processo integra o rol dos projetos estratégicos da
Presidência, particularmente na meta 8.
Sendo estas as informações a serem prestadas
remeto os autos para ciência e deliberação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/07/2019, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567654 e o código CRC DB410E90.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0567654

0567654v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.

Após os ajustes no Termo de Referência, de acordo
com a versão de evento 0567653, em que foram indicadas as
naturezas das despesas, serviços (itens I, II, III e IV) e
aquisições (itens V, VI e VII), devolvo o feito à COMAP, para
dar sequência ao procedimento na forma de nosso
Despacho 0566770.
A propósito do termo de referência, observa-se que
os ajustes decorreram das intervenções das diversas áreas no
curso da instrução, dessa forma tenho-o por aprovado
ressalvando apenas que, no momento da elaboração da minuta
do edital, sejam ajustadas as datas constantes do documento,
no sentido de sejam compatibilizadas com o encaminhamento
da unidade (0567654).
Deve-se considerar, para efeito da consolidação da
estimativa de preços, a condição assinalada quanto a
composição dos itens em lote único, conforme consta do item
2 do TR.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2019, às 18:26, 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
0567746 e o código CRC 9325594D.
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Despacho SAD 0567746
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para que se proceda
a continuidade do feito, considerando-se as informações
contidas nos Despachos GSAD 0566770 e SAD 0567746.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/07/2019, às 20:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567856 e o código CRC 437E8810.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

I

1

Objeto – CATMAT nº 150030

Porta de vidro temperado (inclusos ferragens e serviço
de instalação)

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

VIDRAL (0540555)

1.783,70

-230,20

Não aplicável

POTIGUAR (0543809)

2.330,00

316,10

Não aplicável

NORTEVIDROS (0543791)

1.927,99

-85,91

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
11,48%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

2.013,90

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

231,15

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

2.013,90

2.013,90

(Preço Unitário)

0

Planilha (s) de Estimativa de Preços por Item novo TR (0568445)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
PA nº 0000809-22.2019 – ITEM II – MARCENARIA – CATMAT nº 372370 - CATSER nº 22586
PROJETO INSTALAÇÃO DE UMA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO PRÉDIO SEDE DO TRE-AL
Item II

MARCENARIA (INCLUSOS PUXADORES,
DOBRADIÇAS, FERROLHOS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO)

Quanti
dade

Empresas Consultadas
Silva Marcenaria
Artifex (0523404)
(0548911)
4.517,00
4.160,70

Total R$

1

Balcão de atendimento conforme TR

1

2

Porta de giro para depósito conforme TR

1

1555,00

1.432,40

1.493,70

3

Armário superior conforme TR

1

4724,00

4.351,60

4.537,80

4

Armário inferior conforme TR

1

4912,00

4.525,00

4.718,50

5

Prateleira conforme TR

1

250,00

230,30

240,15

R$ 15.958,00

R$ 14.700,00

R$ 15.329,00

TOTAL COTAÇÃO

4.338,85

Utilização obrigatória, quando esgotadas as possibilidade de consulta e não alcançado o número mínimo de 03 (três) Orçamentos.
Obs.: os valores da Silva Marcenaria foram decompostos proporcionalmente aos da Artifex, tendo em vista a proposta recebida.

Planilha (s) de Estimativa de Preços por Item novo TR (0568445)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 608

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

ITEM

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

III

1

Objeto – CATMAT nº 294239

Bancada em granito (inclusa instalação)

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Pedra Polida (0525085)

1.374,55

-337,77

Não aplicável

Tok Final (0527014)

1.463,55

-248,77

Não aplicável

Dekorart (0528353)

2.090,86

378,55

Não aplicável

Marmogran (0548652)

1.920,30

207,99

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
17,58%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

1.712,32

4

Média dos
elementos do
Subconjunto

301,05

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

1.712,32

1.712,32

(Preço Unitário)

0

Planilha (s) de Estimativa de Preços por Item novo TR (0568445)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

IV

1

Objeto – CATMAT nº 432760

Espelhos (inclusa instalação)

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

VIDRAL (0540555)

415,00

3,79

Não aplicável

POTIGUAR (0543809)

420,00

8,79

Não aplicável

NORTEVIDROS (0543791)

398,64

-12,57

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
2,22%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

411,21

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

9,12

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

411,21

411,21

(Preço Unitário)

0

Planilha (s) de Estimativa de Preços por Item novo TR (0568445)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

ITEM

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

V

4

Objeto – CATMAT nº 74829

Banquetas

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Fabricatto – mod. IV (0547614)

697,50

141,88

Não aplicável

Germano mod.I(0547378)

489,00

-66,63

Não aplicável

Germano mod.II (0547378)

586,00

30,38

Não aplicável

Artjunco (0547554)

450,00

-105,63

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
17,23%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

555,63

4

Média dos
elementos do
Subconjunto

95,72

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

555,63

2.222,52

(Preço Unitário)

0

Planilha (s) de Estimativa de Preços por Item novo TR (0568445)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

ITEM

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

VI

3

Objeto – CATMAT nº 35440

Luminárias pendentes com lâmpadas LED

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Iluminart (0544219)

331,54

6,14

331,54

Iluminart (0544222)

377,33

51,93

377,33

Luz Design (05444423)

150,00

-175,40

150,00

Lúmina (0544473)
Lumina (0544473)

511,53
256,61

186,13
-68,79

Desconsiderado
256,61

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
37,10%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

325,40

5

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

120,73

278,87

ESTIMATIVA

Total Estimado

278,87

836,61

(Preço Unitário)

4

Planilha (s) de Estimativa de Preços por Item novo TR (0568445)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

PA 0000809-22.2019 – Lanchonete

Unidade

VII

1

Objeto – CATMAT nº 446344

Cortina Persiana (inclusa instalação)

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Moderne (0552514)

2.799,22

241,39

Não aplicável

El Elyon (0542632)

2.471,00

-86,83

Não aplicável

Iluminart (0547372)

2.430,00

-127,83

Não aplicável

Zuck (0546922)

2.531,10

-26,73

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
5,63%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

2.557,83

4

Média dos
elementos do
Subconjunto

143,93

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

2.557,83

2.557,83

(Preço Unitário)

0

Planilha (s) de Estimativa de Preços por Item novo TR (0568445)
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ITEM

QUADRO RESUMO ESTIMATIVA DE PREÇOS PROJETO LANCHONETE 13º ANDAR
PRÉDIO SEDE TRE-AL - PA nº 0000809-22.2019
DESCRIÇÃO DOS ITENS (Planilhas evento 0568445)

I

Porta de vidro temperado

II

Marcenaria

III

Bancada de granito

IV

Espelhos

V

Banquetas

VII Luminárias pendentes com lâmpadas
VII Cortina persiana
TOTAL

Planilha Quadro Resumo Estimativa Preços (0568457)

VALOR TOTAL
R$ 2.013,90
R$ 15.329,00
R$ 1.712,32
R$ 411,21
R$ 2.222,52
R$ 836,61
R$ 2.557,83
R$ 25.083,39
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.

À
COMAP,
Senhora Coordenadora,
Em atenção aos Despachos COMAP 0567856 e
SAD 0567746, esta Seção juntou aos autos as Planilhas de
Estimativas de Preços preenchidas com base nas cotações
recebidas no decorrer da instrução, cujos valores médios
obtidos de cada item encontram-se no Quadro Resumo
(evento 0568457), com valor médio global estimado para a
contratação de R$ 25.083,39 (vinte e cinco mil, oitenta e três
reais e trinta e nove centavos), conforme novo Termo de
Referência (0567653) elaborado para instalação de uma
lanchonete no 13º andar do prédio sede do TRE-AL.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 17/07/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568459 e o código CRC 1AF479AD.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0568459

0568459v1

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 615

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador,
Tendo em vista que para a instalação da lanchonete
no 13º Andar será adotada uma contratação única, e não mais
em
itens
apartados,
como
instruído
anteriormente,
e, considerando, ainda, que a mesma já foi oﬁcializada pelo
novo Termo de Referência (0567653), com estimativa de preço
realizada pela Seção de Instrução de Contratações - SEIC,
0568459, encaminho os presentes autos para que, por meio da
unidade
competente
sejam
anulados
os
préempenhos/empenhos já emitidos nestes autos, para que se
proceda a consolidação dos valores para emissão de novo
empenho, atendendo a nova forma de contratação.
Após, à SLC para a confecção da minuta do edital,
com posterior remessa à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/07/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho COMAP 0568794
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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
0568794 e o código CRC 8CC399CB.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0568794

0568794v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À SGO,
Para
(0568794).

as

providências

do

despacho

COMAP

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/07/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568981 e o código CRC 18A04A67.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0568981

0568981v1
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
18/07/19 16:46
DATA EMISSAO
: 18Jul19
NUMERO : 2019PE000352
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SMR. ANULAçãO DO PE 300/2019, EM FACE DO DESPACHO COMAP 0568794, DO PROCEDIMENTO N .º 0000809-22.2019.6.02.8000, BEM COMO EFETIVAçãO DE NOVA RESERVA DE
CRéDITO.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 339030
AOSA MCONST
836,61

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

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 352/2019. Anulação do PE 300/19. (0569071)

18Jul19

16:42
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
18/07/19 16:54
DATA EMISSAO
: 18Jul19
NUMERO : 2019PE000354
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SMR. ANULAçãO DO PE 325/2019,EM FACE DO DESPACHO COMAP 0568794 DO PROCEDIMENTO N.º 0000809-22.2019.6.02.8000, BEM COMO EFETIVAçãO DE NOVA RESERVA.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
401083 1 084621 0100000000 339039

UGR

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

PI
AIEF MANPRE

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 354/2019. Anulação do PE 325/2019. (0569083)

V A L O R
1.712,32

18Jul19

16:52

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 620

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
18/07/19 17:11
DATA EMISSAO
: 18Jul19
NUMERO : 2019PE000355
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SMR. ANULAçãO DO PE 254/2019,EM FACE DO DESPACHO COMAP 0568794 DO PROCEDIMENTO N.º 0000809-22.2019.6.02.8000, BEM COMO EFETIVAçãO DE NOVA RESERVA.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
401083 1 084621 0100000000 339030

UGR

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

PI
AOSA MCONST

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 355/2019. Anulação do PE 254/19. (0569099)

V A L O R
20.755,63

18Jul19

17:09
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
18/07/19 17:44
DATA EMISSAO
: 18Jul19
NUMERO : 2019PE000356
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEPAT. CANCELAMENTO PARCIAL DO PE 264/19, EM FACE DA NECESSIDE DE EFETUAR
NOVA RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM A ADAPTAçãO DE AMBIENTE, CONSOANTE INSTRUçãO DO PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 449052
AREA PERMAN
3.394,44

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

UG : 070011

Anexo PE 356/2019. Anulação parcial PE 264/2019. (0569131)

18Jul19

17:40
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
18/07/19 17:57
DATA EMISSAO
: 18Jul19
NUMERO : 2019PE000357
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAçãO DE SERVIçOS,
OBJETIVANDO A ADEQUAçãO DE AMBIENTE, PARA INSTALAçãO DE LANCHONETE, NOS TERMOS
DO CONSIGNADO NO PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000, DESPACHO COMAP 0568794.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 084621 0100000000 339039
AIEF MANPRE
19.446,43

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

UG : 070011

Anexo PE 357/2019. Reserva. Ambientação de espaço. (0569136)

18Jul19

17:54
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
18/07/19 18:12
DATA EMISSAO
: 18Jul19
NUMERO : 2019PE000358
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIçãO DE BANQUETAS,
PARA ADEQUAçãO DE AMBIENTE, NOS TERMOS CONSIGNADOS NO DESPACHO COMAP 0568794,
DO PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 084621 0100000000 449052
AREA MOVEIS
2.222,52

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

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 358/2019. Aquisição de banquetas. (0569159)

18Jul19

18:07
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
18/07/19 18:22
DATA EMISSAO
: 18Jul19
NUMERO : 2019PE000359
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AMBIENTAçãO DE AMBIENTE, NOS TERMOS DO DESPACHO COMAP 0568794, DO
PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 084621 0100000000 449052
AREA PERMAN
3.394,44

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

UG : 070011

Anexo PE 359/2019. Aquisição. Material permanente (0569174)

18Jul19

18:20
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
PEs de cancelamento n. 352, 354, 355 e 356/2019.
PEs para este SEI n. 357, 358 e 359/2019.
Observação:
Constatei uma falta de apenas R$ 20,00 nas reservas emitidas.
Mas informo que existe crédito orçamentário para atender, não sendo
necessário realizar reforço nas NEs emitidas.
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/07/2019, às 09:54, 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
0569371 e o código CRC 1C51F6B2.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0569371
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0000809-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de equipamentos para
instalação de uma lanchonete na atual sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos para
instalação de uma lanchonete na atual sede do TRE/AL, conforme especificações descritas
nos Anexos deste Edital.
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA, DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.
A entrega e a instalação dos materiais serão efetuadas dentro dos
seguintes prazos, a contar do recebimento da Nota de Empenho:
*Itens, I II, V e VI - 30 (trinta) dias corridos;
*Itens III e VII – 15 (quinze) dias corridos;
*Item IV – 10 (dez) dias corridos.
2.2.
O prazo de garantia, será de, no mínimo, 12 (doze) meses para
marcenaria e porta de vidro, e para os demais materiais, 06 (seis) meses.
2.3.
Deverá ser prestada assistência técnica para a marcenaria e porta de
vidro pelo prazo de 12 (doze) meses.

Minuta de edital (0570433)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

Minuta de edital (0570433)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto
nº 5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou 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 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
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 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-B
deste Edital.
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5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos
legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
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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.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o
lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de
escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

Minuta de edital (0570433)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 631

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste
certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-B deste
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
8.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item
que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na

Minuta de edital (0570433)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 632

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
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.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.
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. deste 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; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
9.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
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9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.4.
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 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.6.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
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10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (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.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 03 (três) 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.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
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13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este
edital e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar
o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
Os materiais devem ser instalados no 13º pavimento da atual sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atual edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL, dentro dos prazos estabelecidos no Item 2
deste edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
15.2.

O material será recebido:

a) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do Anexo I-B;
b) definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do
objeto licitado e consequente aceitação pelo TRE/AL por meio de atesto.
15.3.
O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
15.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

15.6.
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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15.7.
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 úteis,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 16.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Nacional n° 8.666/93;
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16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.8.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.9.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.10.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
16.11.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
16.12.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento,
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.13.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
16.14.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.15.
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.
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16.15.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.16.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.17.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços de instalação.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata o item anterior.
17.6.
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

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar e instalar os materiais nos prazos estabelecidos no item 2 deste Edital, após o
recebimento da Nota de Empenho;
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos;
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis;
e) Prestar assistência técnica, para a marcenaria e porta de vidro, pelo prazo de 12 (doze)
meses;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;
h) 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 da
contratação objeto deste certame;
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i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito
público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
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.
21.2.
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.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
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.
21.5.
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.
21.6.
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.
21.7.
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.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
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21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
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.
21.11.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos;
ANEXO I-B – Tabela de Especificações;
ANEXO I-C – Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE/AL;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
21.15.
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
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA
LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

1. Objeto

2. Justificativa

Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete
localizado no 13º pavimento da atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade,
nº 377, no bairro do Farol, nesta cidade em conforme
ANEXOS:
ANEXO I-A – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda
de itens, dados técnicos;
ANEXO I-B – tabela de especificação e imagens de
referências;
ANEXO I-C – fotos dos ambientes atualmente.
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de
uma lanchonete contendo: espaço físico compatível as
necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um
bom funcionamento deste ambiente. Entretanto, para
que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários
aquisições complementares a estrutura física seguindo
leiaute de planta no ANEXO I-A – LOTE ÚNICO da
seguinte forma:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Item I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em
Planta Baixa);
Item II – Marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e 05 (itens 4,
5, 9,10 e 11 em Planta baixa);
Item III – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta
baixa);
Item IV – Espelho - Item 01 (item 16 em Planta baixa)
FORNECIMENTO
Item V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)
Item VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em
Planta baixa)
Item VII – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta
baixa).
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3. Disposições
Gerais

3.1. Os produtos e serviços fornecidos deverão ser
novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão
ser apresentados amostras e/ou catálogos com
especificações técnicas dos materiais a serem
utilizados, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente
agendados em observância às Normas legais de
segurança
e
regulamentares
aplicáveis
e,
às
recomendações
aceitas pela boa técnica, em
consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa
nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes
equipamentos incluindo demolição de alvenaria,
furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida, tinta, produtos de limpeza, etc, deverá ser
fornecido pelas CONTRATADAS sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o
Contratado fará a entrega e instalação dos produtos no
13º pavimento da sede provisória do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 357, no
bairro do Farol, em Maceió-AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei
8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo,
o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1) provisoriamente, imediatamente após a
entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias
úteis, após a verificação da qualidade do objeto licitado
e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo
com o especificado neste Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo
contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o
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4. Descrição,
Especificação do
objeto e planta

5. Local e prazo de
instalação

Termo de Referência/Projeto Básico, após a notificação
por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos
de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada
terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a sua
substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo
contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor
adotará as providências para pagamento, o qual deverá
ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do objeto licitado pelo
Contratante não exclui a responsabilidade civil do(s)
fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações
estabelecidas neste Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e
fixação dos materiais, o local deverá ser devidamente
limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos
etc; bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas
afetadas quando da instalação, inclusive, se necessário
for, efetuando reparos e ou pintura do local.
Anexo I-A – Plantas e Detalhes com Tabela Descritiva;
Anexo I-B – Tabelas de Especificações com imagens de
referências;
Anexo I-C – Fotos de Referência do ambiente.
Os materiais deverão ser instalados no local descrito
segundo ANEXO I-A, I-B e I-C, a serem instalados no 13º
pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• Item I – Porta de vidro temperado - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item II – Marcenaria - 30 (trinta) dias corridos;
• Item III – Bancada granito - 15 (quinze) dias corridos;
• Item IV – Espelho - 10 (dez) dias corridos;
• Item V – Banquetas - 30 (trinta) dias corridos;
• Item VI – Luminárias pendentes - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item VII – Cortina Persiana - 15 (quinze) dias corridos.
Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
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6. Prazo de Garantia
e Assistência
Técnica

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

9. Sanções
Administrativas

Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro
conforme conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses.
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e
porta vidro.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez)
dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente
após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a
opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar
as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 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;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento
do
objeto
ou
na
correção
de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo
ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome
da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, conforme o caso, para imposição
da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e
quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
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contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se
houver, ou cobradas judicialmente.
Maceió/AL, 16 de julho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I-A
PLANTAS ARQUITETÔNICAS, DETALHES, LEGENDA, ITENS E DADOS TÉCNICOS

Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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PLANTA BAIXA LEIAUTE PARA LANCHONETE
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I
porta de vidro

único

18

01

4

02

5

II
marcenaria

III
balcão
granito
IV
espelhos
V
banquetas
VI
luminárias
pendentes
VII
cortina
persiana
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11

único

2

único

16

único

1

único

3

único
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CORTES E VISTAS REFERENTES À PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local

DADOS TÉCNICOS :
1. Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
2. Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
3. Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
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4. Possui ponto de gás disponível

5. Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem
instalados
6. Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com
instalação a
ser executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro
de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque
abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a) Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
b) Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
c) Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
d) Geladeira (item 14 em Planta baixa)
e) Microondas (item 12 em Planta baixa)
f) Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)
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ANEXO I-B
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM I

(refere-se
ao item
18 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de
vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m) /
10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor,
contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma
75 PTS como referência ou similar, além de todas
as ferragens necessárias em latão cromado,
fechadura, para garantir um bom funcionamento,
fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris
como referência ou similar. Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta
eixo da fechadura, face interna do ambiente,
sentido
horizontal,
com
nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em
Anexo I-A).

R$ 2.013,90

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITEM II

01
(refere-se
ao item 04
em Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento com estrutura de MDF, de laminado decorativo de
15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de
profundidade e 20mm de frente cada, com
espaçamento entre os filetes de 10mm, em
laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831
da marca Fórmica como referência ou similar.
Internamente
prateleiras
e
gavetas
com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas,
em MDF 15mm, branco texturizado da marca
Fórmica como referência ou similar. Puxadores em
calha de alumínio natural com tampinha nas

Minuta de edital (0570433)

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 4.338,85
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02
(refere-se
ao item 05
em Planta
Baixa)

03
(refere-se
ao item 09
em Planta
Baixa)

04
(refere-se
ao item
10 em
Planta
Baixa)

05
(refere-se
ao item
11 em
Planta
Baixa)

extremidades. Porta com o mesmo acabamento do
painel composta de dobradiças e ferrolho(ver
Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé –
recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt,
cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como
referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF
18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida em laminado melamínico branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou
similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais
em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Superior - com
estrutura de MDF ultra de 15mm, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF
ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Todo
ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Inferior - com
estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt,
branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão
texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas
(com trilhos deslizantes), completos de dobradiças
e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto
texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta
Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

R$ 1.493,70

R$ 4.537,80

R$ 4.718,50

R$ 240,15

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO E RODAMÃO EM GRANITO
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ITEM III

(refere-se
ao item
02 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Fornecimento com instalação de uma bancada de
granito e rodamão preto São Marco, polido, para
assentamento em um balção em MDF com fixação
em parte na alvenaria, de espessura 2cm com
testeira de 04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver
Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo
I-A.

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 1.712,32

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ESPELHO

ITEM IV

(refere-se
ao item
16 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo :
(1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre
a parede e o espelho, colado com silicone especial
de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita
circulação de ar por trás do espelho (ver Planta
Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I-A).
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VALOR MÁXIMO
ADMITIDO
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FORNECIMENTO DE BANQUETAS

ITEM V

(refere-se
ao item
01 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
04 (quatro) unidades de banquetas, medindo
aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro
do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h),
com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto,
com encosto e amarração em Rattan na cor
capuccino e assento acolchoado revestido em
Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em
Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.222,52

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência

Vista Frontal local luminárias

ITEM VI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(refere-se
ao item
03 em
Planta
Baixa)

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone
em Alumínio preto e cobre com haste de altura
1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura
de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom
fosco externamente e dourado internamente,
completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca

Minuta de edital (0570433)

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 836,61
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Caisma como referência ou similar ( ver corte BB
em Anexo I-A).
FORNECIMENTO DE CORTINA PERSIANA

ITEM VII

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(refere-se
ao item
17 em
Planta
Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC)
50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão
de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da
marca Indusflex como referência ou similar (ver
Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.557,83

Maceió/AL, 17 de maio de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-C
IMAGENS DE REFERÊNCIA DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista Externa da porta de acesso

Vista da Bancada em “L”

Vista interna

Vista da janela que receberá cortina
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Vista interna

Vista posterior ponto de computador
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Vista d Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 17 de maio de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
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Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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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( ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 4397 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD

Senhora Secretária substituta,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
equipamentos para instalação de lanchonete no edifício sede deste Regional.

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes ao recebimento do objeto, ao pagamento, às obrigações do
Contratante e da Contratada e às sanções administrativas.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
do objeto.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.

Informação 4397 (0570448)
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/07/2019, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/07/2019, 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
0570448 e o código CRC D22A1037.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 4397 (0570448)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
À AJ-DG.

Senhor Assessor,
Em harmonia com o disposto no artigo 4º, inciso X, da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminho os autos a V. Sa. para
análise da minuta do edital de licitação, conforme evento SEI
0570433.
Para isso, ratiﬁco os termos da minuta elaborada pela
Seção de Licitações e Contratos, inclusive quanto à exclisividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição, em virtude do valor estimado do objeto.
Por ﬁm, em consonância com o novo entendimento do
Tribunal de Contas da União, destaco que na mencionada minuta
consta a divulgação dos preços médios estimados para contratação.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 17:17, 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
0570636 e o código CRC CDF7F091.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0570636

0570636v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição (sic) de
equipamentos para instalação de uma lanchonete na atual
sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração.
De início, ressalta-se que o edital tratou como
aquisição com instalação itens classiﬁcados como serviço,
salvo melhor entendimento. Tanto o é que uma das reservas
de crédito foi feita utilizando-se a ND 339039 (outros serviços
de terceiros - pessoa jurídica) (0569136), no valor de R$
19.446,43 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e seis reais
e quarenta e três centavos).
Ademais, a planilha de preços elaborada pela SEIC
(0568445) indicou o código de materiais (CATMAT) para todos
os itens, sem distinção, indicando para o item II (marcenaria),
além de um CATMAT, também um CATSER.
O Termo de Referência (0567653), aprovado por
Vossa Senhoria no evento 0567746, agrupou todos os itens
num único lote, sem que tivesse sido apresentada qualquer
justiﬁcativa para tal. Entretanto, segundo a informação SEIC
(0562525), os menores valores de cada item foram
apresentados
por
empresas
atuantes
em
ramos
distintos. Transcrevemos:

"(...) para aquisição dos itens porta de
vidro e espelhos com a Nortevidros empresa que comercializa vidros e
espelhos; marcenaria, com a Artifex Despacho AJ-DG 0570729
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empresa fabricante de móveis em geral; e
de persiana, com a El Elyon, empresa
especializada na comercialização de
persianas (...)"
Numa
necessário:

análise

preliminar

dos

autos,

faz-se

a) indicar corretamente o catálogo (de
serviços ou de materiais, conforme o
caso) para cada item do certame;
b)
apresentar
a
justiﬁcativa
para
formação de lotes ou, caso contrário,
ajustar a minuta para aquisição por itens.
Outrossim, detectamos a necessidade de se alterar
a minuta apresentada quanto ao seguinte:
a) ajustar a redação do objeto do certame,
atentando para a correta natureza de cada
item (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
FORNECIMENTO
DE
MATERIAL
e FORNECIMENTO DE MATERIAL COM
INSTALAÇÃO, conforme cada caso);
b) corrigir a indicação "por lote" para
"por
item"
no
preâmbulo, caso a
justiﬁcativa do agrupamento não seja
apresentada;
c) nos itens 5.4, "b"; 7.1.1; 9.1 e 8.2.1,
excluir a referência a lote; caso a
justiﬁcativa do agrupamento não seja
apresentada;
d) no item 8.1, há referência à aquisição
de lote único, corrigir; caso a justiﬁcativa
do agrupamento não seja apresentada;
d) deﬁnir no item 3.1 qual certidão
(municipal ou estadual) será exigida para
cada item do certame;
e) corrigir a redação do item 20, alínea
Despacho AJ-DG 0570729
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"i", que exige, indiscriminadamente, a
exigência de regularidade perante a
Fazenda Municipal e Estadual, para todos
os itens, sem considerar suas naturezas;
f) ajustar a redação de toda a seção 15 do
edital "do recebimento do objeto", que
tratou apenas do prazo de instalação "do
material";
i) com o eventual desagrupamento dos
itens, convém separar as obrigações
conforme a natureza de cada item (pois
não faz sentido incluir obrigações
relativas a itens como marcenaria e
portas de vidro se o licitante foi
contratado para fornecer outro tipo de
material ou prestar outro tipo de serviço)
- item 20.1 "e";
Diante do exposto, seguem os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 24/07/2019, às 14:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/07/2019, 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
0570729 e o código CRC D8666795.
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Despacho AJ-DG 0570729
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.

À SMR
Senhor Chefe,
Diante do Despacho AJ-DG 0570729, encaminho os
presentes autos para que apresente a justiﬁcativa para a
formação do lote em detrimento de itens.
Informo, ainda, que o processo em tela consta da
lista de processos prioritários deste Regional, portanto,
devendo ser devolvido o mais rápido possível, para
continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2019, às 19:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573410 e o código CRC F93466A5.
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INFORMAÇÃO Nº 4536 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhora Secretária,
Diante das diligências acerca desta demanda esclareço que:
1. Foi sugerido em estudo por esta unidade técnica (arquitetura)inicialmente em
07(sete) lotes descritos no TR (0497605) por subentender facilidade e abertura
maior de concorrência no mercado local.
2. Foi junto ao trabalho desenvolvido pela SEIC que se descobriu tamanha dificuldade
para cumprir com a documentação exigida para cada lote;
3. Descobriu-se com isso tamanha irregularidade documental junto as empresas
para certidões exigidas de praxe.
Diante do exposto acima foi avaliado e concluído que a melhor
forma para dar ﬂuidez a este pleito seria editar um novo TR em Lote Único
com 07(sete) itens,
segregados
com Fornecimento e Instalação e
Fornecimento, conforme evento (0567653).
Portanto, sugiro também que seja claramente descrito na minuta
do Edital (0570433) - LOTE ÚNICO .

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 30/07/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573884 e o código CRC B9E31041.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.

À SAD.
Senhora Secretária em exercício,
Encaminho estes autos para a sua análise e
deliberação, após os devidos esclarecimentos da autora do
termo de referência, arquiteta Luciana Brêda, nos termos da
Informação 4536 (0573884).
Sendo estas as informações requeridas, encaminho
estes autos para a continuidade do feito.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 30/07/2019, às 16:28, 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
0573957 e o código CRC AD64B6AD.
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INFORMAÇÃO Nº 4562 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhora secretária em exercício,
Esta setorial, em complementação a Informação Nº
4536 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR (0573884), passa a
discorrer as seguintes circunstâncias:
1- A contratação das atividades de implantação da
LANCHONETE em lote único tem pertinência, pois algumas
etapas são complementares, a exemplo da implantação da
bancada em granito e a marcenaria que será implantada
abaixo da bancada. A execução equivocada em uma etapa
provocará transtornos técnicos a execução da próxima etapa.
Em decorrência disso, a melhor forma de
contratação será uma única empresa responsável por todas as
atividades, de forma a evitar problemas com as garantias e as
responsabilidades de cada atividade implantada.
2- Outro ponto relevante para a contratação em lote
único é o prazo de execução, pois existindo uma única
empresa
contratada,
facilita
o
acompanhamento
da
ﬁscalização e o cumprimento dos prazos planejados, já que
não será possível imputar a mora de uma atividade, a outra
não executada anteriormente, pois não teremos empresas
distintas.
Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo estes autos a SAD, para a continuidade do feito.
Respeitosamente,

Informação 4562 (0574562)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 677

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 31/07/2019, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574562 e o código CRC C2C5CCB1.
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Diante da Informação 4562, 0574562, encaminho
os presentes autos para que sejam realizadas as alterações na
minuta do edital 0570433, de acordo com o solicitado no
Despacho AJ-DG 0570729.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2019, às 16:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574631 e o código CRC E2879020.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0000809-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviço com fornecimento
de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que funcionará
na atual sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço com
fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete
que será instalada na atual sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos
deste Edital.
2 – DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DE
GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.
Os serviços e o fornecimento dos materiais serão efetuadas dentro dos
seguintes prazos, a contar do recebimento da Nota de Empenho:
*Itens, I II, V e VI - 30 (trinta) dias corridos;
*Itens III e VII – 15 (quinze) dias corridos;
*Item IV – 10 (dez) dias corridos.
2.2.
O prazo de garantia, será de, no mínimo, 12 (doze) meses para
marcenaria e porta de vidro, e para os demais materiais, 06 (seis) meses.
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2.3.
Deverá ser prestada assistência técnica para a marcenaria e porta de
vidro pelo prazo de 12 (doze) meses.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto
nº 5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou 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 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-B
deste Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos
legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas
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em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente 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.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o
lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de
escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste
certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-B deste
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
8.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item
que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
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8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance 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.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
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.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.
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. deste 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; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
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horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
9.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.4.
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 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.6.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
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10.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (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.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 03 (três) 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.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.
O preço ofertado será fixo e irreajustável.
14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este
edital e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar
o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
Os materiais serão instalados
e os serviços prestados no 13º
pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL, dentro dos prazos
estabelecidos no Item 2 deste edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
15.2.

Os serviços e os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do Anexo I-B;
b) definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do
objeto licitado e consequente aceitação pelo TRE/AL por meio de atesto.
15.3.
Os serviços e os materiais serão rejeitados no caso de
incompatibilidade com as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à
sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo
o termo de aceite ou recusando o item objeto do serviço e/ou do fornecimento.
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15.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

15.6.
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.
15.7.
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 úteis,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 16.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Nacional n° 8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.8.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.9.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.10.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
16.11.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
16.12.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento,
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.13.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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16.14.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.15.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.15.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.16.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.17.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços de instalação.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata o item anterior.
17.6.
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;
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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

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar e instalar os materiais nos prazos estabelecidos no item 2 deste Edital, após o
recebimento da Nota de Empenho;
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos;
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis;
e) Prestar assistência técnica, para a marcenaria e porta de vidro, pelo prazo de 12 (doze)
meses;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;
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g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;
h) 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 da
contratação objeto deste certame;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazendas Estadual (quando se tratar de fornecimento de material) e Municipal
(quando se tratar de prestação de serviço) ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito
público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
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.
21.2.
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.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
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.
21.5.
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.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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21.7.
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.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
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.
21.11.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos;
ANEXO I-B – Tabela de Especificações;
ANEXO I-C – Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE/AL;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
21.15.
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
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA
LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

1. Objeto

2. Justificativa

Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete
localizado no 13º pavimento da atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade,
nº 377, no bairro do Farol, nesta cidade em conforme
ANEXOS:
ANEXO I-A – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda
de itens, dados técnicos;
ANEXO I-B – tabela de especificação e imagens de
referências;
ANEXO I-C – fotos dos ambientes atualmente.
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de
uma lanchonete contendo: espaço físico compatível as
necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um
bom funcionamento deste ambiente. Entretanto, para
que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários
aquisições complementares a estrutura física seguindo
leiaute de planta no ANEXO I-A – LOTE ÚNICO da
seguinte forma:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Item I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em
Planta Baixa);
Item II – Marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e 05 (itens 4,
5, 9,10 e 11 em Planta baixa);
Item III – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta
baixa);
Item IV – Espelho - Item 01 (item 16 em Planta baixa)
FORNECIMENTO
Item V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)
Item VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em
Planta baixa)
Item VII – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta
baixa).
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3. Disposições
Gerais

3.1. Os produtos e serviços fornecidos deverão ser
novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão
ser apresentados amostras e/ou catálogos com
especificações técnicas dos materiais a serem
utilizados, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente
agendados em observância às Normas legais de
segurança
e
regulamentares
aplicáveis
e,
às
recomendações
aceitas pela boa técnica, em
consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa
nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes
equipamentos incluindo demolição de alvenaria,
furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida, tinta, produtos de limpeza, etc, deverá ser
fornecido pelas CONTRATADAS sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o
Contratado fará a entrega e instalação dos produtos no
13º pavimento da sede provisória do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 357, no
bairro do Farol, em Maceió-AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei
8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo,
o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1) provisoriamente, imediatamente após a
entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias
úteis, após a verificação da qualidade do objeto licitado
e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo
com o especificado neste Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo
contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o
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4. Descrição,
Especificação do
objeto e planta

5. Local e prazo de
instalação

Termo de Referência/Projeto Básico, após a notificação
por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos
de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada
terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a sua
substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo
contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor
adotará as providências para pagamento, o qual deverá
ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do objeto licitado pelo
Contratante não exclui a responsabilidade civil do(s)
fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações
estabelecidas neste Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e
fixação dos materiais, o local deverá ser devidamente
limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos
etc; bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas
afetadas quando da instalação, inclusive, se necessário
for, efetuando reparos e ou pintura do local.
Anexo I-A – Plantas e Detalhes com Tabela Descritiva;
Anexo I-B – Tabelas de Especificações com imagens de
referências;
Anexo I-C – Fotos de Referência do ambiente.
Os materiais deverão ser instalados no local descrito
segundo ANEXO I-A, I-B e I-C, a serem instalados no 13º
pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• Item I – Porta de vidro temperado - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item II – Marcenaria - 30 (trinta) dias corridos;
• Item III – Bancada granito - 15 (quinze) dias corridos;
• Item IV – Espelho - 10 (dez) dias corridos;
• Item V – Banquetas - 30 (trinta) dias corridos;
• Item VI – Luminárias pendentes - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item VII – Cortina Persiana - 15 (quinze) dias corridos.
Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
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6. Prazo de Garantia
e Assistência
Técnica

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

9. Sanções
Administrativas

Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro
conforme conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses.
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e
porta vidro.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez)
dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente
após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a
opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar
as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 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;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento
do
objeto
ou
na
correção
de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo
ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome
da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, conforme o caso, para imposição
da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e
quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
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contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se
houver, ou cobradas judicialmente.
Maceió/AL, 16 de julho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I-A
PLANTAS ARQUITETÔNICAS, DETALHES, LEGENDA, ITENS E DADOS TÉCNICOS

Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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PLANTA BAIXA LEIAUTE PARA LANCHONETE
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I
porta de vidro

único

18

01

4

02

5

II
marcenaria

III
balcão
granito
IV
espelhos
V
banquetas
VI
luminárias
pendentes
VII
cortina
persiana

03

9

04

10

05

11

único

2

único

16

único

1

único

3

único

17
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CORTES E VISTAS REFERENTES À PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local

DADOS TÉCNICOS :
1. Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
2. Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
3. Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
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4. Possui ponto de gás disponível

5. Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem
instalados
6. Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com
instalação a
ser executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro
de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque
abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a) Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
b) Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
c) Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
d) Geladeira (item 14 em Planta baixa)
e) Microondas (item 12 em Planta baixa)
f) Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)
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ANEXO I-B
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM I

(refere-se
ao item
18 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de
vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m) /
10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor,
contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma
75 PTS como referência ou similar, além de todas
as ferragens necessárias em latão cromado,
fechadura, para garantir um bom funcionamento,
fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris
como referência ou similar. Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta
eixo da fechadura, face interna do ambiente,
sentido
horizontal,
com
nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em
Anexo I-A).

R$ 2.013,90

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITEM II

01
(refere-se
ao item 04
em Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

Confecção e instalação de Balcão de atendimento com estrutura de MDF, de laminado decorativo de
15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de
profundidade e 20mm de frente cada, com
espaçamento entre os filetes de 10mm, em
laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831
da marca Fórmica como referência ou similar.
Internamente
prateleiras
e
gavetas
com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas,
em MDF 15mm, branco texturizado da marca
Fórmica como referência ou similar. Puxadores em
calha de alumínio natural com tampinha nas
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02
(refere-se
ao item 05
em Planta
Baixa)

03
(refere-se
ao item 09
em Planta
Baixa)

04
(refere-se
ao item
10 em
Planta
Baixa)

05
(refere-se
ao item
11 em
Planta
Baixa)

extremidades. Porta com o mesmo acabamento do
painel composta de dobradiças e ferrolho(ver
Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé –
recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt,
cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como
referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF
18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida em laminado melamínico branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou
similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais
em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Superior - com
estrutura de MDF ultra de 15mm, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF
ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Todo
ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Inferior - com
estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt,
branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão
texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas
(com trilhos deslizantes), completos de dobradiças
e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto
texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta
Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

R$ 1.493,70

R$ 4.537,80

R$ 4.718,50

R$ 240,15

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO E RODAMÃO EM GRANITO
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ITEM III

(refere-se
ao item
02 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

Fornecimento com instalação de uma bancada de
granito e rodamão preto São Marco, polido, para
assentamento em um balção em MDF com fixação
em parte na alvenaria, de espessura 2cm com
testeira de 04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver
Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo
I-A.

R$ 1.712,32

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ESPELHO

ITEM IV

(refere-se
ao item
16 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo :
(1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre
a parede e o espelho, colado com silicone especial
de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita
circulação de ar por trás do espelho (ver Planta
Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I-A).

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0574677)
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FORNECIMENTO DE BANQUETAS

ITEM V

(refere-se
ao item
01 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

04 (quatro) unidades de banquetas, medindo
aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro
do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h),
com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto,
com encosto e amarração em Rattan na cor
capuccino e assento acolchoado revestido em
Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em
Anexo I-A).

R$ 2.222,52

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência

Vista Frontal local luminárias

ITEM VI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(refere-se
ao item
03 em
Planta
Baixa)

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone
em Alumínio preto e cobre com haste de altura
1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura
de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom
fosco externamente e dourado internamente,
completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0574677)

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 836,61
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Caisma como referência ou similar ( ver corte BB
em Anexo I-A).
FORNECIMENTO DE CORTINA PERSIANA

ITEM VII

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

(refere-se
ao item
17 em
Planta
Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC)
50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão
de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da
marca Indusflex como referência ou similar (ver
Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

R$ 2.557,83

Maceió/AL, 17 de maio de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-C
IMAGENS DE REFERÊNCIA DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista Externa da porta de acesso

Vista da Bancada em “L”

Vista interna

Vista interna

Vista da janela que receberá cortina
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Vista d Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 17 de maio de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
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Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0574677)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
À AJ-DG,
com minuta alterada conforme solicitado.
Esclareço que algumas alterações não foram efetuadas em função da apresentação de
justificativa para a formação do lote único pela unidade demandante.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 31/07/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574678 e o código CRC FFC09B84.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0574678

0574678v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

Senhora Secretária de Administração Substituta,
Por meio do Despacho 0570729, esta Assessoria
Jurídica alertou para os riscos de um eventual agrupamento
do objeto, seja pela diversidade material, inclusive com
naturezas contábeis distintas, seja pela diﬁculdade de se
encontrar no mercado local empresas que incluam em seu
objeto social todos os itens que se pretende adquirir.
Ademais, atente-se que em caso de fracasso ou
deserção da futura licitação, a contratação direta com fulcro
no art. 24, V da Lei 8.6666/93 somente seria possível se
atendidas a todas as condições do certame. Noutras palavras,
o desmembramento do lote para contratações fracionadas
seria impossível.
A despeito de tais ponderações, a minuta que ora
retorna para prosseguimento da análise conservou o tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, em razão da manifestação da
unidade solicitante no evento SEI 0574562.
Sendo assim, devolvemos-lhe os presentes autos,
para inclusão no Termo de Referência da indispensável
justiﬁcativa da estratégia adotada (aquisição em lote único).
Em se mantendo o posicionamento pela contratação global,
faz-se mister considerar a documentação para a habilitação de
forma genérica (exigindo-se tanto a certidão de regularidade
de tributos municipais quanto a de tributos estaduais), posto
que haveria uma única contratada, ao contrário do que se vê
no item 20, "i".
Atenciosamente,

Despacho AJ-DG 0574748

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 722

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 31/07/2019, às 18:16, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/07/2019, às 18:17, 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
0574748 e o código CRC 7BA40B40.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0574748

0574748v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

À SMR
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
quanto solicitado no Despacho AJ-DG 0574748.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2019, às 18:26, 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
0574805 e o código CRC 0D0E5298.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0574805

0574805v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Despacho AJ-DG 0574748.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 15:41, 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
0575275 e o código CRC 3EB7874A.
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Despacho GSAD 0575275

0575275v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0000809-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de
serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a
lanchonete que funcionará na atual sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço com
fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete
que será instalada na atual sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos
deste Edital.
2 – DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DE
GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.
Os serviços e o fornecimento dos materiais serão efetuadas dentro dos
seguintes prazos, a contar do recebimento da Nota de Empenho:
*Itens, I II, V e VI - 30 (trinta) dias corridos;
*Itens III e VII – 15 (quinze) dias corridos;
*Item IV – 10 (dez) dias corridos.

Minuta complementada (0575322)
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2.2.
O prazo de garantia, será de, no mínimo, 12 (doze) meses para
marcenaria e porta de vidro, e para os demais materiais, 06 (seis) meses.
2.3.
Deverá ser prestada assistência técnica para a marcenaria e porta de
vidro pelo prazo de 12 (doze) meses.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto
nº 5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou 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 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-B
deste Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos
legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais e Serviços do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas
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em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente 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.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o
lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de
escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste
certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-B deste
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
8.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item
que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
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8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance 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.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
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.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.
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. deste 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; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
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horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
9.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.4.
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 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.6.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
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10.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (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.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 03 (três) 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.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.
O preço ofertado será fixo e irreajustável.
14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este
edital e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar
o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
Os materiais serão instalados
e os serviços prestados no 13º
pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL, dentro dos prazos
estabelecidos no Item 2 deste edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
15.2.

Os serviços e os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do Anexo I-B;
b) definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do
objeto licitado e consequente aceitação pelo TRE/AL por meio de atesto.
15.3.
Os serviços e os materiais serão rejeitados no caso de
incompatibilidade com as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à
sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo
o termo de aceite ou recusando o item objeto do serviço e/ou do fornecimento.
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15.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

15.6.
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.
15.7.
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 úteis,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 16.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Nacional n° 8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.8.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.9.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.10.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
16.11.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
16.12.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento,
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.13.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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16.14.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.15.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.15.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.16.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.17.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços de instalação.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata o item anterior.
17.6.
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;
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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

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar e instalar os materiais nos prazos estabelecidos no item 2 deste Edital, após o
recebimento da Nota de Empenho;
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos;
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis;
e) Prestar assistência técnica, para a marcenaria e porta de vidro, pelo prazo de 12 (doze)
meses;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;
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g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;
h) 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 da
contratação objeto deste certame;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazendas Estadual (quando se tratar de fornecimento de material) e Municipal
(quando se tratar de prestação de serviço) ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito
público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
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.
21.2.
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.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
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.
21.5.
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.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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21.7.
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.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
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.
21.11.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos;
ANEXO I-B – Tabela de Especificações;
ANEXO I-C – Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE/AL;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
21.15.
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
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA
LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

1. Objeto

2. Justificativa

Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete
localizado no 13º pavimento da atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade,
nº 377, no bairro do Farol, nesta cidade em conforme
ANEXOS:
ANEXO I-A – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda
de itens, dados técnicos;
ANEXO I-B – tabela de especificação e imagens de
referências;
ANEXO I-C – fotos dos ambientes atualmente.
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de
uma lanchonete contendo: espaço físico compatível as
necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um
bom funcionamento deste ambiente. Entretanto, para
que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários
aquisições complementares a estrutura física seguindo
leiaute de planta no ANEXO I-A – LOTE ÚNICO da
seguinte forma:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Item I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em
Planta Baixa);
Item II – Marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e 05 (itens 4,
5, 9,10 e 11 em Planta baixa);
Item III – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta
baixa);
Item IV – Espelho - Item 01 (item 16 em Planta baixa)
FORNECIMENTO
Item V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)
Item VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em
Planta baixa)
Item VII – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta
baixa).
Justificativa para aquisição em lote único:
1 - A contratação das atividades de implantação da
LANCHONETE em lote único tem pertinência, pois
algumas etapas são complementares, a exemplo da
implantação da bancada em granito e a marcenaria que
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será implantada abaixo da bancada. A execução
equivocada em uma etapa provocará transtornos
técnicos a execução da próxima etapa.
Em decorrência disso, a melhor forma de contratação
será uma única empresa responsável por todas as
atividades, de forma a evitar problemas com as
garantias e as responsabilidades de cada atividade
implantada.
2 - Outro ponto relevante para a contratação em lote
único é o prazo de execução, pois existindo uma única
empresa contratada, facilita o acompanhamento da
fiscalização e o cumprimento dos prazos planejados, já
que não será possível imputar a mora de uma atividade,
a outra não executada anteriormente, pois não teremos
empresas distintas.

3. Disposições
Gerais

3.1. Os produtos e serviços fornecidos deverão ser
novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão
ser apresentados amostras e/ou catálogos com
especificações técnicas dos materiais a serem
utilizados, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente
agendados em observância às Normas legais de
segurança
e
regulamentares
aplicáveis
e,
às
recomendações
aceitas pela boa técnica, em
consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa
nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes
equipamentos incluindo demolição de alvenaria,
furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida, tinta, produtos de limpeza, etc, deverá ser
fornecido pelas CONTRATADAS sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o
Contratado fará a entrega e instalação dos produtos no
13º pavimento da sede provisória do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 357, no
bairro do Farol, em Maceió-AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei
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4. Descrição,
Especificação do
objeto e planta

8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo,
o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1) provisoriamente, imediatamente após a
entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias
úteis, após a verificação da qualidade do objeto licitado
e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo
com o especificado neste Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo
contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o
Termo de Referência/Projeto Básico, após a notificação
por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos
de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada
terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a sua
substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo
contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor
adotará as providências para pagamento, o qual deverá
ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do objeto licitado pelo
Contratante não exclui a responsabilidade civil do(s)
fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações
estabelecidas neste Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e
fixação dos materiais, o local deverá ser devidamente
limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos
etc; bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas
afetadas quando da instalação, inclusive, se necessário
for, efetuando reparos e ou pintura do local.
Anexo I-A – Plantas e Detalhes com Tabela Descritiva;
Anexo I-B – Tabelas de Especificações com imagens de
referências;
Anexo I-C – Fotos de Referência do ambiente.
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5. Local e prazo de
instalação

6. Prazo de Garantia
e Assistência
Técnica

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

9. Sanções
Administrativas

Os materiais deverão ser instalados no local descrito
segundo ANEXO I-A, I-B e I-C, a serem instalados no 13º
pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• Item I – Porta de vidro temperado - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item II – Marcenaria - 30 (trinta) dias corridos;
• Item III – Bancada granito - 15 (quinze) dias corridos;
• Item IV – Espelho - 10 (dez) dias corridos;
• Item V – Banquetas - 30 (trinta) dias corridos;
• Item VI – Luminárias pendentes - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item VII – Cortina Persiana - 15 (quinze) dias corridos.
Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro
conforme conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses.
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e
porta vidro.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez)
dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente
após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a
opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar
as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 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;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento
do
objeto
ou
na
correção
de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
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contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo
ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome
da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, conforme o caso, para imposição
da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e
quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se
houver, ou cobradas judicialmente.
Maceió/AL, 16 de julho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I-A
PLANTAS ARQUITETÔNICAS, DETALHES, LEGENDA, ITENS E DADOS TÉCNICOS

Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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PLANTA BAIXA LEIAUTE PARA LANCHONETE
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I
porta de vidro

único

18

01

4

02

5

II
marcenaria

III
balcão
granito
IV
espelhos
V
banquetas
VI
luminárias
pendentes
VII
cortina
persiana
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03

9

04

10

05

11

único

2

único

16

único

1

único

3

único

17
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CORTES E VISTAS REFERENTES À PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local

DADOS TÉCNICOS :
1. Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
2. Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
3. Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
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4. Possui ponto de gás disponível

5. Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem
instalados
6. Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com
instalação a
ser executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro
de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque
abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a) Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
b) Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
c) Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
d) Geladeira (item 14 em Planta baixa)
e) Microondas (item 12 em Planta baixa)
f) Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)
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ANEXO I-B
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM I

(refere-se
ao item
18 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de
vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m) /
10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor,
contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma
75 PTS como referência ou similar, além de todas
as ferragens necessárias em latão cromado,
fechadura, para garantir um bom funcionamento,
fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris
como referência ou similar. Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta
eixo da fechadura, face interna do ambiente,
sentido
horizontal,
com
nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em
Anexo I-A).

R$ 2.013,90

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITEM II

01
(refere-se
ao item 04
em Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento com estrutura de MDF, de laminado decorativo de
15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de
profundidade e 20mm de frente cada, com
espaçamento entre os filetes de 10mm, em
laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831
da marca Fórmica como referência ou similar.
Internamente
prateleiras
e
gavetas
com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas,
em MDF 15mm, branco texturizado da marca
Fórmica como referência ou similar. Puxadores em
calha de alumínio natural com tampinha nas
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02
(refere-se
ao item 05
em Planta
Baixa)

03
(refere-se
ao item 09
em Planta
Baixa)

04
(refere-se
ao item
10 em
Planta
Baixa)

05
(refere-se
ao item
11 em
Planta
Baixa)

extremidades. Porta com o mesmo acabamento do
painel composta de dobradiças e ferrolho(ver
Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé –
recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt,
cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como
referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF
18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida em laminado melamínico branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou
similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais
em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Superior - com
estrutura de MDF ultra de 15mm, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF
ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Todo
ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Inferior - com
estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt,
branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão
texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas
(com trilhos deslizantes), completos de dobradiças
e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto
texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta
Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

R$ 1.493,70

R$ 4.537,80

R$ 4.718,50

R$ 240,15

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO E RODAMÃO EM GRANITO
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ITEM III

(refere-se
ao item
02 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Fornecimento com instalação de uma bancada de
granito e rodamão preto São Marco, polido, para
assentamento em um balção em MDF com fixação
em parte na alvenaria, de espessura 2cm com
testeira de 04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver
Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo
I-A.

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 1.712,32

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ESPELHO

ITEM IV

(refere-se
ao item
16 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo :
(1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre
a parede e o espelho, colado com silicone especial
de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita
circulação de ar por trás do espelho (ver Planta
Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I-A).
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FORNECIMENTO DE BANQUETAS

ITEM V

(refere-se
ao item
01 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
04 (quatro) unidades de banquetas, medindo
aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro
do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h),
com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto,
com encosto e amarração em Rattan na cor
capuccino e assento acolchoado revestido em
Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em
Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.222,52

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência

Vista Frontal local luminárias

ITEM VI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(refere-se
ao item
03 em
Planta
Baixa)

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone
em Alumínio preto e cobre com haste de altura
1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura
de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom
fosco externamente e dourado internamente,
completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca
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Caisma como referência ou similar ( ver corte BB
em Anexo I-A).
FORNECIMENTO DE CORTINA PERSIANA

ITEM VII

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(refere-se
ao item
17 em
Planta
Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC)
50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão
de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da
marca Indusflex como referência ou similar (ver
Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.557,83

Maceió/AL, 17 de maio de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-C
IMAGENS DE REFERÊNCIA DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista Externa da porta de acesso

Vista da Bancada em “L”

Vista interna

Vista da janela que receberá cortina
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Vista interna

Vista posterior ponto de computador
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Vista d Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 17 de maio de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
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Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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?

Minuta complementada (0575322)

( ) Sim

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

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À AJ-DG,
Senhor Assessor,
Por
determinação
da
Srª
Secretária
de
Administração substituta, procedi à inclusão da justiﬁcativa
apresentada pela SMR na Informação 4562 (evento 0574562)
acerca da estratégia de contratação do objeto da minuta do
edital, no Termo de Referência (Anexo I da referida minuta).
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/08/2019, às 16:11, 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
0575323 e o código CRC 3A275424.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0575323
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: SAD
: LANCHONETE. EQUIPAMENTOS. LICITAÇÃO.

Parecer nº 1560 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

Tratam os autos da aquisição de material e da
prestação de serviço com fornecimento de material, com o
intuito de instalar local para a lanchonete que funcionará no
13ª pavimento da atual sede do TRE/AL, conforme requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
2. DO PROCEDIMENTO

No evento 0567746, consta a aprovação do
Senhor Secretário de Administração ao termo de referência
(0567653), em que
foram aglutinados os serviços e as
aquisições de materiais, resultando num único lote, composto
dos seguintes itens:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Item I - Porta de vidro temperado;
Item II – Marcenaria;
Item III – Bancada granito;
Item IV – Espelho;
FORNECIMENTO
Item V – Banquetas;
Item VI – Luminárias pendentes;
Item VII – Cortina Persiana;
Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a junção das pesquisa de preços, em
atenção aos despachos COMAP 0567856 e SAD 0567746,
valendo-se das planilhas de estimativas de preços preenchidas
com base nas cotações recebidas no decorrer da instrução,
cujos valores médios obtidos de cada item encontram-se no
quadro resumo (0568457), com valor médio global estimado
para a contratação global de R$ 25.083,39 (vinte e cinco mil,
oitenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme o
citado termo de referência (0567653).
Nos eventos 0569136, 0569159 e 0569174, a
COFIN realizou a reserva de crédito.
No evento 0575322, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas nos
encaminhamento 0570448
e 0575323,
inclusive
acerca
da divulgação dos preços médios orçados e da adoção de
participação exclusiva a Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.
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Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para ﬁns de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(ÚNICO), objetivando aquisição de material e da prestação de
serviço com fornecimento de material, com o intuito de
instalar local para a lanchonete que funcionará no 13ª
pavimento da atual sede do TRE/AL.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, veriﬁcadas
pelas unidades competentes, passa-se a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
3. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS POR LOTE (ÚNICO)

Tendo em vista o agrupamento dos itens em um
único lote, esta AJ-DG solicitou que se apresentassem as
justiﬁcativas, pelo que o setor requisitante pronunciou-se no
seguinte sentido:
"Esta
setorial,
em
complementação
a
Informação
Nº
4536
TREAL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR (0573884),
passa
a
discorrer
as
seguintes
circunstâncias:
1- A contratação das atividades de
implantação da LANCHONETE em lote
único tem pertinência, pois algumas
etapas são complementares, a exemplo da
implantação da bancada em granito e a
marcenaria que será implantada abaixo da
bancada. A execução equivocada em uma
etapa provocará transtornos técnicos a
execução da próxima etapa.
Em decorrência disso, a melhor forma de
contratação será uma única empresa
responsável por todas as atividades, de
forma a evitar problemas com as
garantias e as responsabilidades de cada
atividade implantada.
2- Outro ponto relevante para a
contratação em lote único é o prazo de
execução, pois existindo uma única
empresa
contratada,
facilita
o
acompanhamento da ﬁscalização e o
cumprimento dos prazos planejados, já
que não será possível imputar a mora de
uma atividade, a outra não executada
anteriormente,
pois
não
teremos
empresas distintas.
Acerca disso, salientamos o Despacho
COMAP (0547029) e a devida justiﬁcação
de agrupamento no item 3.1 do termo de
referência (0548299)."
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

Parecer 1560 (0575381)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 769

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.
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

ItemQuestionário

Evento

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? SIM 0494227

TERMO DE REFERÊNCIA

3

4

O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
SIM 0567653
que demanda a futura contratação?
O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou
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4

SIM

serviços que serão contratados?

5

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

6

O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão 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?

N/A

9

O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento de
SIM
itens?

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

N/A

17

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

NÃO

18

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

N/A

19

N/A

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

N/A

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 NÃO
de aumento dos custos da futura contratação?
22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

N/A

SIM 0567746

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
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Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
25 acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

SIM 0568459

27

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
SIM 0575322
cooperativa, 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?

30

N/A

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

N/A

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
N/A
relativamente ao objeto da contratação?

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

32

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

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
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 N/A
afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos
35 os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em N/A
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
36 lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 0575322

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

Parecer 1560 (0575381)

SIM
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Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece
SIM 0574677
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

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
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
53 observadas?

N/A

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

58

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

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

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

Parecer 1560 (0575381)
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Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro
60 de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção N/A
de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
0569159
Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
61
recursos orçamentários para suportar a despesa?

SIM 0569136
0569174

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?

63

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

N/A

5. CONCLUSÃO

Isto posto, em face de sua regularidade jurídica,
esta Assessoria Jurídica aprova, nos termos do parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta do edital de
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE (ÚNICO) (0575322), objetivando a aquisição de
material e da prestação de serviço com fornecimento de
material, com o intuito de instalar local para a lanchonete que
funcionará no 13ª pavimento da atual sede do TRE/AL.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/08/2019, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575381 e o código CRC C58A205E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por lote (único), objetivando à
a aquisição de material e da prestação de serviço com fornecimento
de material, com o intuito de instalar local para a lanchonete que
funcionará no 13ª pavimento da atual sede do TRE/AL, nos termos da
minuta 0575322, aprovada pela Assessoria Jurídica desta DiretoriaGeral, por meio do Parecer 1560 (0575381).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/08/2019, às 13:12, 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
0575704 e o código CRC 2B762BA5.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: sad
: Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico.

Decisão nº 2287 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral, inserta na Conclusão GDG 0575704.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº
5.450/05,
a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço por lote (único), objetivando a aquisição de material
e prestação de serviço com fornecimento de material, com o intuito
de instalar local para a lanchonete que funcionará no 13ª pavimento
da atual sede deste Tribunal, com vistas a atender tanto aos
servidores desta Corte, como ao público em geral que utiliza suas
instalações.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0575322, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 1560 (0575381) e demais medidas cabíveis.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 05/08/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576561 e o código CRC 59C3C3B0.
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para cumprimento
da Decisão 2287, 0576561.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/08/2019, 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
0576879 e o código CRC 431E860C.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019
PROCESSO Nº 0000809-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: 23 de agosto de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de
serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a
lanchonete que funcionará na atual sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço com
fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete
que será instalada na atual sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos
deste Edital.
2 – DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DE
GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.
Os serviços e o fornecimento dos materiais serão efetuadas dentro dos
seguintes prazos, a contar do recebimento da Nota de Empenho:
*Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 - 30 (trinta) dias corridos;
*Itens 7 e 11 – 15 (quinze) dias corridos;
*Item 8 – 10 (dez) dias corridos.
2.2.
O prazo de garantia, será de, no mínimo, 12 (doze) meses para
marcenaria e porta de vidro, e para os demais materiais, 06 (seis) meses.
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2.3.
Deverá ser prestada assistência técnica para a marcenaria e porta de
vidro pelo prazo de 12 (doze) meses.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto
nº 5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou 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 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
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 5.7 deste Edital;
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b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-B
deste Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos
legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais e Serviços do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
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5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente 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.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o
lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de
escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste
certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-B deste
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
8.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item
que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance 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.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
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.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.
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. deste 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; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
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9.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.4.
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 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.6.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até 02 (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.
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10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (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.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 03 (três) 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.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.
O preço ofertado será fixo e irreajustável.
14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este
edital e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar
o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
Os materiais serão instalados e os serviços prestados no 13º pavimento
da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL, dentro dos prazos
estabelecidos no Item 2 deste edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
15.2.

Os serviços e os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do Anexo I-B;
b) definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do
objeto licitado e consequente aceitação pelo TRE/AL por meio de atesto.
15.3.
Os serviços e os materiais serão rejeitados no caso de
incompatibilidade com as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à
sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo
o termo de aceite ou recusando o item objeto do serviço e/ou do fornecimento.
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15.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

15.6.
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.
15.7.
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 úteis,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 16.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Nacional n° 8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.8.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.9.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.10.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
16.11.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
16.12.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento,
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.13.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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16.14.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.15.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.15.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.16.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.17.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços de instalação.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata o item anterior.
17.6.
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;
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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

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar e instalar os materiais nos prazos estabelecidos no item 2 deste Edital, após o
recebimento da Nota de Empenho;
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos;
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis;
e) Prestar assistência técnica, para a marcenaria e porta de vidro, pelo prazo de 12 (doze)
meses;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;
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g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;
h) 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 da
contratação objeto deste certame;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazendas Estadual (quando se tratar de fornecimento de material) e Municipal
(quando se tratar de prestação de serviço) ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito
público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
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.
21.2.
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.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
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.
21.5.
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.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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21.7.
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.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
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.
21.11.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos;
ANEXO I-B – Tabela de Especificações;
ANEXO I-C – Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE/AL;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
21.15.
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, 09 de agosto de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA
LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

1. Objeto

2. Justificativa

Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete
localizado no 13º pavimento da atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade,
nº 377, no bairro do Farol, nesta cidade em conforme
ANEXOS:
ANEXO I-A – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda
de itens, dados técnicos;
ANEXO I-B – tabela de especificação e imagens de
referências;
ANEXO I-C – fotos dos ambientes atualmente.
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de
uma lanchonete contendo: espaço físico compatível as
necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um
bom funcionamento deste ambiente. Entretanto, para
que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários
aquisições complementares a estrutura física seguindo
leiaute de planta no ANEXO I-A – LOTE ÚNICO da
seguinte forma:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Item I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em
Planta Baixa);
Item II – Marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e 05 (itens 4,
5, 9,10 e 11 em Planta baixa);
Item III – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta
baixa);
Item IV – Espelho - Item 01 (item 16 em Planta baixa)
FORNECIMENTO
Item V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)
Item VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em
Planta baixa)
Item VII – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta
baixa).
Justificativa para aquisição em lote único:
1 - A contratação das atividades de implantação da
LANCHONETE em lote único tem pertinência, pois
algumas etapas são complementares, a exemplo da
implantação da bancada em granito e a marcenaria que

Edital do PE nº 38/2019 (0578830)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 794

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
será implantada abaixo da bancada. A execução
equivocada em uma etapa provocará transtornos
técnicos a execução da próxima etapa.
Em decorrência disso, a melhor forma de contratação
será uma única empresa responsável por todas as
atividades, de forma a evitar problemas com as
garantias e as responsabilidades de cada atividade
implantada.
2 - Outro ponto relevante para a contratação em lote
único é o prazo de execução, pois existindo uma única
empresa contratada, facilita o acompanhamento da
fiscalização e o cumprimento dos prazos planejados, já
que não será possível imputar a mora de uma atividade,
a outra não executada anteriormente, pois não teremos
empresas distintas.

3. Disposições
Gerais

3.1. Os produtos e serviços fornecidos deverão ser
novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão
ser apresentados amostras e/ou catálogos com
especificações técnicas dos materiais a serem
utilizados, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente
agendados em observância às Normas legais de
segurança
e
regulamentares
aplicáveis
e,
às
recomendações
aceitas pela boa técnica, em
consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa
nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes
equipamentos incluindo demolição de alvenaria,
furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida, tinta, produtos de limpeza, etc, deverá ser
fornecido pelas CONTRATADAS sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o
Contratado fará a entrega e instalação dos produtos no
13º pavimento da sede provisória do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 357, no
bairro do Farol, em Maceió-AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei
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4. Descrição,
Especificação do
objeto e planta

8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo,
o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1) provisoriamente, imediatamente após a
entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias
úteis, após a verificação da qualidade do objeto licitado
e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo
com o especificado neste Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo
contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o
Termo de Referência/Projeto Básico, após a notificação
por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos
de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada
terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a sua
substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo
contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor
adotará as providências para pagamento, o qual deverá
ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do objeto licitado pelo
Contratante não exclui a responsabilidade civil do(s)
fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações
estabelecidas neste Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e
fixação dos materiais, o local deverá ser devidamente
limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos
etc; bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas
afetadas quando da instalação, inclusive, se necessário
for, efetuando reparos e ou pintura do local.
Anexo I-A – Plantas e Detalhes com Tabela Descritiva;
Anexo I-B – Tabelas de Especificações com imagens de
referências;
Anexo I-C – Fotos de Referência do ambiente.
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5. Local e prazo de
instalação

6. Prazo de Garantia
e Assistência
Técnica

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

9. Sanções
Administrativas

Os materiais deverão ser instalados no local descrito
segundo ANEXO I-A, I-B e I-C, a serem instalados no 13º
pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• Item I – Porta de vidro temperado - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item II – Marcenaria - 30 (trinta) dias corridos;
• Item III – Bancada granito - 15 (quinze) dias corridos;
• Item IV – Espelho - 10 (dez) dias corridos;
• Item V – Banquetas - 30 (trinta) dias corridos;
• Item VI – Luminárias pendentes - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item VII – Cortina Persiana - 15 (quinze) dias corridos.
Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro
conforme conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses.
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e
porta vidro.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez)
dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente
após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a
opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar
as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 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;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento
do
objeto
ou
na
correção
de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
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contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo
ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome
da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, conforme o caso, para imposição
da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e
quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se
houver, ou cobradas judicialmente.
Maceió/AL, 16 de julho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I-A
PLANTAS ARQUITETÔNICAS, DETALHES, LEGENDA, ITENS E DADOS TÉCNICOS

Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento
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PLANTA BAIXA LEIAUTE PARA LANCHONETE
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I
porta de vidro

único

18

01

4

02

5

II
marcenaria

III
balcão
granito
IV
espelhos
V
banquetas
VI
luminárias
pendentes
VII
cortina
persiana
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03

9

04

10

05

11

único

2

único

16

único

1

único

3

único

17
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CORTES E VISTAS REFERENTES À PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local

DADOS TÉCNICOS :
1. Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
2. Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
3. Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
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4. Possui ponto de gás disponível

5. Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem
instalados
6. Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com
instalação a
ser executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro
de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque
abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a) Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
b) Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
c) Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
d) Geladeira (item 14 em Planta baixa)
e) Microondas (item 12 em Planta baixa)
f) Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)
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ANEXO I-B
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM

01
(refere-se
ao item
18 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de
vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m) /
10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor,
contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma
75 PTS como referência ou similar, além de todas
as ferragens necessárias em latão cromado,
fechadura, para garantir um bom funcionamento,
fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris
como referência ou similar. Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta
eixo da fechadura, face interna do ambiente,
sentido
horizontal,
com
nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em
Anexo I-A).

R$ 2.013,90

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITENS

02
(refere-se
ao item 04
em Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento com estrutura de MDF, de laminado decorativo de
15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de
profundidade e 20mm de frente cada, com
espaçamento entre os filetes de 10mm, em
laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831
da marca Fórmica como referência ou similar.
Internamente
prateleiras
e
gavetas
com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas,
em MDF 15mm, branco texturizado da marca
Fórmica como referência ou similar. Puxadores em
calha de alumínio natural com tampinha nas
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03
(refere-se
ao item 05
em Planta
Baixa)

04
(refere-se
ao item 09
em Planta
Baixa)

05
(refere-se
ao item
10 em
Planta
Baixa)

06
(refere-se
ao item
11 em
Planta
Baixa)

extremidades. Porta com o mesmo acabamento do
painel composta de dobradiças e ferrolho(ver
Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé –
recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt,
cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como
referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF
18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida em laminado melamínico branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou
similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais
em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Superior - com
estrutura de MDF ultra de 15mm, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF
ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Todo
ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Inferior - com
estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt,
branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão
texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas
(com trilhos deslizantes), completos de dobradiças
e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto
texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta
Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

R$ 1.493,70

R$ 4.537,80

R$ 4.718,50

R$ 240,15

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO E RODAMÃO EM GRANITO
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ITEM

07
(refere-se
ao item
02 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Fornecimento com instalação de uma bancada de
granito e rodamão preto São Marco, polido, para
assentamento em um balção em MDF com fixação
em parte na alvenaria, de espessura 2cm com
testeira de 04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver
Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo
I-A.

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 1.712,32

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ESPELHO

ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

08
(refere-se
ao item
16 em
Planta
Baixa)

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo :
(1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre
a parede e o espelho, colado com silicone especial
de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita
circulação de ar por trás do espelho (ver Planta
Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I-A).
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FORNECIMENTO DE BANQUETAS

ITEM

09
(refere-se
ao item
01 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
04 (quatro) unidades de banquetas, medindo
aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro
do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h),
com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto,
com encosto e amarração em Rattan na cor
capuccino e assento acolchoado revestido em
Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em
Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.222,52

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência

Vista Frontal local luminárias

ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

10
(refere-se
ao item
03 em
Planta
Baixa)

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone
em Alumínio preto e cobre com haste de altura
1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura
de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom
fosco externamente e dourado internamente,
completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca
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Caisma como referência ou similar ( ver corte BB
em Anexo I-A).
FORNECIMENTO DE CORTINA PERSIANA

ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

11
(refere-se
ao item
17 em
Planta
Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC)
50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão
de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da
marca Indusflex como referência ou similar (ver
Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.557,83

Maceió/AL, 17 de maio de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-C
IMAGENS DE REFERÊNCIA DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista Externa da porta de acesso

Vista da Bancada em “L”

Vista interna

Vista da janela que receberá cortina
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Vista d Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 17 de maio de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
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Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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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EDITAL Nº 42 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019

PROCESSO Nº 0000809-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)
Data: 23 de agosto de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO),
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de
serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material
com instalação para a lanchonete que funcionará na atual sede do
TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço
com fornecimento de material e o fornecimento de material com
instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do
TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos deste Edital.
2 – DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO
DO MATERIAL, DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.
Os serviços e o fornecimento dos materiais serão efetuadas
dentro dos seguintes prazos, a contar do recebimento da Nota de Empenho:
*Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 - 30 (trinta) dias corridos;
*Itens 7 e 11 – 15 (quinze) dias corridos;
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*Item 8 – 10 (dez) dias corridos.
2.2.
O prazo de garantia, será de, no mínimo, 12 (doze) meses para
marcenaria e porta de vidro, e para os demais materiais, 06 (seis) meses.
2.3.
Deverá ser prestada assistência técnica para a marcenaria e
porta de vidro pelo prazo de 12 (doze) meses.
3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
3.2.1.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes,
exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4 .1 .
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção,
no site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login
e senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade
exclusiva,
incluindo
qualquer
transação
efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou 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 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de
login e senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da
proposta com a descrição do objeto da contratação, em campo próprio, que
poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
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 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo
I-B deste Edital.
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5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais e Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as
descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a
termo, condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como
concordância com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e
subsidiariamente 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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5.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO
II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classiﬁcação
etapa competitiva, oportunidade em
lances, exclusivamente por meio
imediatamente informados do seu
registro e valor.

das propostas, o pregoeiro dará início à
que os licitantes poderão encaminhar
do sistema eletrônico, sendo estes
recebimento e respectivo horário de

7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
que for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identiﬁcação do
licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
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acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação deste certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo
o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8 .1 .
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços
pelo critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a
aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido
como limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio
de pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional,
dispostos no Anexo I-B deste edital, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que
oferecer o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro
divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável,
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance 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.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9 . 1 . A habilitação do licitante vencedor será
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.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema
Comprasnet.
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. deste 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; e
c .4 ) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos
relativos à habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.4. A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade ﬁscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
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9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.4.
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 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9 .6 .
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão
sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos
sítios oﬁciais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
1 0 .1 .
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço
eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital
deverão ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (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.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a
este
Pregão,
nos sites
do
TRE/AL:
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.

Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
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manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção,
pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este
prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação
de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível
a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio
para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) 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.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de
recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 2 .1 .
A adjudicação do objeto do presente certame será
viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da
autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do
objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso,
pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta
ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especiﬁcações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho,
devendo comunicar o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
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14.4.
Se o licitante vencedor não ﬁzer a comprovação referida no
item anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado
outro licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
Os materiais serão instalados e os serviços prestados no
13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atual
edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol,
Maceió/AL, dentro dos prazos estabelecidos no Item 2 deste edital, a contar do
recebimento da Nota de Empenho.
15.2.

Os serviços e os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações do Anexo I-B;
b) deﬁnitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a veriﬁcação da
qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo TRE/AL por meio de
atesto.
15.3.
Os serviços e os materiais serão rejeitados no caso de
incompatibilidade com as especiﬁcações previstas na proposta ou quando
inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às veriﬁcações, após o
recebimento provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto
do serviço e/ou do fornecimento.
15.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
15.6.
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.
15.7.
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 úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se
às sanções administrativas previstas na Seção 16.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
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caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso
IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
16.8.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.9.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
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16.10.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
16.11.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
16.12.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou
ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.13.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
16.14.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.15.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
16.15.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.16.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os
8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
16.17.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços
de instalação.
17.2.
pagamento.
17.3.
pagamento.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do

Em

nenhuma
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1 7 .4 .
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota ﬁscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
17.6.
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)
365

\

I= (6/100)

\

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual
deste Tribunal para o exercício 2019, alocados nos Programas de
Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento
de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:

a ) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
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b) Entregar e instalar os materiais nos prazos estabelecidos no item 2 deste
Edital, após o recebimento da Nota de Empenho;
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;
e) Prestar assistência técnica, para a marcenaria e porta de vidro, pelo prazo
de 12 (doze) meses;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
h) 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 da contratação objeto deste certame;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual (quando se tratar de fornecimento de
material) e Municipal (quando se tratar de prestação de serviço) ou estar
registrada junto ao SICAF em condição regular;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
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.
21.2.
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.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
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fase da licitação.
21.4.
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.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-seá 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.
21.6.
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.
21.7.
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.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
21.10.
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.
21.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
2 1 .1 3 .
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especiﬁcado no item
21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A
técnicos;

– Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados

ANEXO I-B – Tabela de Especificações;
ANEXO I-C – Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede
do TRE/AL;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
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21.15.
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, 09 de agosto de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPONÍVEIS NO
DOCUMENTO 0578830.

Em 09 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/08/2019, às 14:10, 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
0578831 e o código CRC 5CB42FBC.

0000809-22.2019.6.02.8000

0578831v3
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
09/08/2019 11:08:47
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 12/08/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00038/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0000809-22.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
11
Objeto
Aquisição com instalação de Banquetas, Luminárias Pendentes, Bancada e Roda Mão de Granito, conforme
especificações descritas nos Anexos do Edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

12/08/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 12/08/2019

Em 23/08/2019

às 08:00

às 09:00

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) (0578843)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

2019

Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

UASG
Origem
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

Modalidade de Licitação

Pesquisar

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação
00038

09/08/2019 11:09:34

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
00038/2019

Característica
Tradicional

Objeto
Aquisição com instalação de Banquetas, Luminárias
Pendentes, Bancada e Roda Mão de Granito,
conforme...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

09/08/2019 11:09:57

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0000809-22.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

11

Equalização de ICMS

Internacional

Itens Cancelados

11

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Aquisição com instalação de Banquetas, Luminárias Pendentes, Bancada e Roda Mão de Granito, conforme
especificações descritas nos Anexos do Edital.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

12/08/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 12/08/2019

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 23/08/2019

às 09:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
09/08/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 11:08

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500038201900001 11917432

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

09/08/2019
11:08

95447083400

12/08/2019

Em
Editoração

09/08/2019
11:08

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Quantidade Informada de Itens

09/08/2019 11:10:25

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019
Itens Incluídos

11

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados
11

0

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

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

Item

1

M

150030 - Estação
trabalho ,
divisórias
mobiliários
diversos

-

2

S

22586 Confecção
móveis , placas ,
painéis em vidro

3

S

4

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

22586 Confecção
móveis , placas ,
painéis em vidro

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

S

22586 Confecção
móveis , placas ,
painéis em vidro

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

5

S

22586 Confecção
móveis , placas ,
painéis em vidro

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

6

S

22586 Confecção
móveis , placas ,
painéis em vidro

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

7

M

239757 Plataforma
montagem balcão

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

8

M

432760 - Peças ,
acessórios
equipamentos
especializados

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

9

M

74829 - Banqueta

-

4

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

10

M

150260 Luminária

-

3

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

M

446344 Persiana tipo
cortina

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

G1

Sim

Visualizar

11

Situação
Qtde
do Item na
Item
Licitação

11 registros encontrados, exibindo todos os registros.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

09/08/2019 11:10:52

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

150030 - Estação trabalho , divisórias mobiliários diversos

Descrição Detalhada
Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m) / 10mm de espessura, de
giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como referência ou similar, além
de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para garantir um bom funcionamento, fechamento e
manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de espessura, com0,80m de altura, da
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
2.013,90

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

09/05/2019

Marca

Fabricante

2.198,70

Item Anterior

Licitação

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

CPF/CNPJ
01.319.945/0001-33

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

Nome/Razão Social
J.O.PEREIRA LEITE

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

09/08/2019 11:11:14

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

2

Serviço

22586 - Confecção móveis , placas , painéis em vidro

Descrição Detalhada
Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de laminado decorativo de 15mm, sistema
hot melt, ultra branco texturizado interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e 20mm de frente cada,
com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão amadeirado, textura Zebrano-RU ,
sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras e gavetas com
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
4.338,85

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

02/04/2019

Marca Fabricante

4.517,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

01.336.881/0001-89

Ir para o Item: 2

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

ARMARIO QUARTO E COZINHA IND. E COM. LTDA

Próximo Item

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

09/08/2019 11:14:04

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

3

Serviço

22586 - Confecção móveis , placas , painéis em vidro

Descrição Detalhada
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF 18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora, revestida em
laminado melamínico branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão no sistema
hot melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I-A).
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
1.493,70

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

02/04/2019

Marca Fabricante

1.555,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

01.336.881/0001-89

Ir para o Item: 3

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

ARMARIO QUARTO E COZINHA IND. E COM. LTDA

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

09/08/2019 11:14:24

Item da Licitação

Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Dispensa/Inexigibilidad
Modalidade
Licitação
Pedido
de de
Cotação
Pregão
Eventos
Item
Sub-rogação
Nº do Item
Tipo de Item
Apoio
4
Serviço
Sair

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
22586 - Confecção móveis , placas , painéis em vidro

Descrição Detalhada

Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra de 15mm, branco texturizado (interno) e
(externamente) em MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura Zebrano-RU, ref.
M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
4.537,80

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

02/04/2019

Marca Fabricante

4.724,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

01.336.881/0001-89

Ir para o Item: 4

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

ARMARIO QUARTO E COZINHA IND. E COM. LTDA

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 842
09/08/2019 11:19

SIASGnet-DC - Item da Licitação

1 of 1

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
Sair
Pregão

09/08/2019 11:14:43

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

5

Serviço

22586 - Confecção móveis , placas , painéis em vidro

Descrição Detalhada
Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt, branco texturizado
(interno) e (externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L 121, da marca
Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes), completos de dobradiças e
puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´, DD`e
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
4.718,50

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

02/04/2019

Marca Fabricante

4.912,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

01.336.881/0001-89

Ir para o Item: 5

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

ARMARIO QUARTO E COZINHA IND. E COM. LTDA

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

09/08/2019 11:15:16

Item da Licitação

Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Dispensa/Inexigibilidad
Modalidade
Licitação
Pedido
de de
Cotação
Pregão
Eventos
Item
Sub-rogação
Nº do Item
Tipo de Item
Apoio
6
Serviço
Sair

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
22586 - Confecção móveis , placas , painéis em vidro

Descrição Detalhada

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como referência ou
similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
240,15

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

02/04/2019

Marca Fabricante

250,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

01.336.881/0001-89

Ir para o Item: 6

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

ARMARIO QUARTO E COZINHA IND. E COM. LTDA

Próximo Item

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

09/08/2019 11:15:40

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

7

Material

239757 - Plataforma montagem balcão

Descrição Detalhada
Plataforma montagem balcão, material: granito, aplicação: montagem de balcão

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
1.712,32

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

29/05/2019

Marca

Fabricante

1.920,30

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

24.487.886/0001-08

Ir para o Item: 7

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

MARMOGRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Próximo Item

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

09/08/2019 11:16:03

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

8

Material

432760 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada
Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação 1: transporte de vidros e espelhos, tipo 5: ventosa,
tipo tripla para carga de 25 kg

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
411,21

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

17/05/2019

Marca

Fabricante

398,64

Item Anterior

Licitação

Ir para o Item: 8

Edital / Relação de Itens

CPF/CNPJ
04.018.749/0001-17

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

Nome/Razão Social
NORTE VIDROS LTDA

Próximo Item

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

09/08/2019 11:16:22

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

9

Material

74829 - Banqueta

Descrição Detalhada
04 (quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72 cm, altura até encosto 95
cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h), com estrutura em aço, pintura epóxi
na cor preto, com encosto e amarração em Rattan na cor capuccino e assento acolchoado revestido em Corino preto
(ver Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I-A).
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
4

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
2.222,52

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

4

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

27/05/2019

Marca Fabricante

1.800,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

32.927.965/0001-10

Ir para o Item: 9

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

KASSIANNE MILLENNE MASCARENHAS ARRUDA
05101568430

Próximo Item

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

09/08/2019 11:16:45

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

10

Material

150260 - Luminária

Descrição Detalhada
03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone em Alumínio preto e cobre com haste de altura 1,20m, medindo
aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom fosco externamente e dourado
internamente, completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como referência ou similar ( ver corte BB em
Anexo I-A).
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
3

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
836,61

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

3

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

20/05/2019

Marca

Fabricante

CPF/CNPJ

994,62

Item Anterior

Licitação

03.889.818/0001-03

Ir para o Item: 10

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

Nome/Razão Social
CHRONIARIS E COSTA LTDA

Próximo Item

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

09/08/2019 11:17:14

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00038/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

11

Material

446344 - Persiana tipo cortina

Descrição Detalhada
Persiana tipo cortina, material: pvc - cloreto de polivinila, largura: 1,10 m, altura: 2,20 m, cor: cinza,
características adicionais: trilho em alumínio, bando com fechamento nas duas, tipo: vertical, largura lâmina:
90 mm
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Valor Total Estimado (R$)
2.557,83

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

24/05/2019

Marca

Fabricante

2.430,00

Item Anterior

Licitação

Ir para o Item: 11

Edital / Relação de Itens

CPF/CNPJ
10.689.294/0001-64

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0578843)

Nome/Razão Social
M. V. CAVALCANTI LIMA

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo no 142/2014. Processo SEI nº 002201/15-00.07. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao
Contrato nº 31/2015, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a TELEMIKRO
TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A. OBJETO: Reajuste e
prorrogação contratual. VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO: R$ 61.194,60. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - Julgamento de Processos - JUPROC, Elemento de
Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 24.09.2019 a
23.09.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei no 8.666/1993 e a Cláusula Sétima - Do
Reajuste. DATA DE ASSINATURA: 08.08.2019. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, DiretorGeral, pelo Contratante, e Ricardo de Figueiredo Caldas, Sócio Diretor, pela Contratada.

Espécie: Nota de empenho: 2019NE000659, emitida em 25/06/2019. Contratante: TRF2ªRG. Contratada: 3Tec Ltda. Objeto: aquisição de etiqueta metálica. Modalidade de
Licitação: art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 2.250,00
(dois mil, duzentos e cinquenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00109.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Nota de empenho: 2019NE000751, emitida em 06/08/2019. Contratante: TRF2ªRG. Contratada: CCS VALENTE COM. DE GÊNS. ALIMENTÍCIOS LTDA. Objeto: aquisição de
gênero alimentício - açúcar (Ata 005/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 3.420,00
(três mil, quatrocentos e vinte reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00459.01.

Processo no 57/2016 - SEI nº 005735/16-00.07. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 20/2016, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a ISH TECNOLOGIA S/A. OBJETO:
Reajuste e prorrogação contratual. VALOR: R$ 111.951,96. PROGRAMA DE TRABALHO:
02.061.0566.4225.0001 - MTGI. VIGÊNCIA: 31.08.2019 a 30.08.2020. FUNDAMENTO LEGAL:
Arts. 55, inciso III e 57, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA:
09.08.2019. ASSINAM: Afonso Ivan Machado, Diretor-Geral, em exercício, pelo Contratante,
e Vitor Teixeira Costa, Procurador, pela Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Espécie: Nota de empenho: 2019NE000752, emitida em 06/08/2019. Contratante: TRF2ªRG. Contratada: GUERRA E GASPAR PORTÕES AUTOMÁTICOS COM. E SERVIÇO LTDA.
Objeto: Fornecimento e instalação de sistema automatizado para abertura e fechamento
dos portões da garagem do TRF-2ªRegião. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei
8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa
reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00142.

O Superior Tribunal Militar convoca a empresa ALT ENGENHARIA EIRELI, CNPJ
nº 12.995.779/0001-01, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, a apresentar
defesa prévia nos autos do Processo de Penalidade n° 66/2018 (021692/18-00.11), no
prazo de 5 dias úteis a contar desta publicação. Está sendo apurada a sua responsabilidade
pela inexecução parcial do objeto do Contrato n° 21/2018, tendo o Particular deixado de
cumprir 7,82% do Cronograma Físico-Financeiro. Tal fato sujeita a Empresa às seguintes
penalidades previstas na Cláusula Décima do Contrato: multa compensatória de 15% sobre
o valor do saldo contratual, prescrita na alínea b.4) do subitem 2.5.1., bem como ao
impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de até cinco anos, prescrito
no subitem 2.2. Eventual defesa prévia deve ser dirigida ao Edifício-Sede do Superior
Tribunal Militar, SAS, Quadra 01, Praça dos Tribunais Superiores, Bloco B, Coordenadoria de
Gestão de Contratos da Diretoria de Administração, 11º Andar, Brasília - DF, CEP 70098900. O acesso externo ao Processo de Penalidade será disponibilizado por meio eletrônico
(e-mails
"contato@alt.eng.br";
"engenhariaprospere@gmail.com";
"contabilidadeaab@gmail.com" e "luiz.lopes@alt.eng.br"), pelo prazo de 30 dias, a contar
desta publicação, podendo ser solicitada nova disponibilização, por meio do telefone (61)
3313-9330 ou pelo e-mail sepad@stm.jus.br.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n° 19/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: Companhia Energética de
Pernambuco-CELPE. CNPJ n° 10.835.932/0001-08. Objeto: Fornecimento de energia elétrica
para Edifício Sede do TRF5ªR. Fundamento Legal: PAV n° 0004050-78.2019.4.05.7000; art.
24, XXII da Lei n° 8.666/1993. Valor estimado: R$ 3.705.411,73 (três milhões, setecentos e
cinco mil e quatrocentos e onze reais e setenta e três centavos). Recursos Orçamentários:
PT n° 107775; ED n° 339039.43; Vigência: 60(sessenta) meses. Assinatura: 31/05/2019
Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e Rafael Motta e Maria Aragão,
representantes da Companhia Energética de Pernambuco-CELPE.

ROSINALDO CARVALHO SALES
Coordenador de Gestão de Contratos

AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 60030

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 000233/19-11.00. Objeto: Contratação de empresa para prestação, sob regime
de empreitada por preço unitário, de serviços de organização de eventos a serem
realizados pelas Auditorias da 11ª CJM, com fornecimento de mercadorias, infra-estrutura
e apoio logístico.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/08/2019 das 12h30 às 17h00.
Endereço: Saus, Qd 3 - Lote 3-a -, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60030-5-00003-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/08/2019 às 12h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do Edital
disponível no endereço: SAS QD 3 LT 3A, Asa sul ou no sitio www.comprasnet.gov.br.

Espécie: Contrato n° 20/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: Companhia Energética de
Pernambuco-CELPE. CNPJ n°10.835.932/0001-08. Objeto: Fornecimento de energia elétrica
para estacionamento do TRF5ªR. Fundamento Legal: PAV n° 0004050-78.2019.4.05.7000;
art. 24, XXII da Lei n° 8.666/1993. Valor estimado: R$ 50.371,09 (cinquenta mil,trezentos e
setenta e um reais e nove centavos). Recursos Orçamentários: PT n° 107775; ED n°
339039.43; Vigência: 60 (sessenta) meses. Assinatura: 31/05/2019 Assinam: Edson
Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e Rafael Motta e Maria Aragão, representantes
da Companhia Energética de Pernambuco-CELPE.
EXTRATO DE CONTRATO

CONCEICAO DE MARIA SANTOS
Pregoeira

Espécie: Contrato n° 21/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: Companhia Energética de
Pernambuco-CELPE. CNPJ n° 10.835.932/0001-08. Objeto: Fornecimento de energia elétrica
para Anexo I do TRF5ªR. Fundamento Legal: PAV n° 0004050-78.2019.4.05.7000; art. 24,
XXII da Lei n° 8.666/1993. Valor estimado: R$ 135.520,92 (cento e trinta e cinco mil,
quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos). Recursos Orçamentários: PT n°
107775; ED n° 339039.43; Vigência: 60 (sessenta) meses. Assinatura: 31/05/2019. Assinam:
Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e Rafael Motta e Carla Malheiros,
representantes da Companhia Energética de Pernambuco-CELPE.

(SIASGnet - 08/08/2019) 60001-00001-2019NE000109

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

EXTRATO DE CONTRATO

O TRF 1ª Região resolve aplicar à POTÊNCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
- EPP, CNPJ 22.356.205/0001-47, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com
a União, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo período de 12 meses, a contar
desta publicação. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas na
execução das obrigações decorrentes das Notas de Empenho ns. 2018NE800967 e
2018NE5800814, mediante Processo Administrativo Eletrônico nº 001300094.2019.4.01.800.

Espécie: Contrato n° 22/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: Companhia Energética de
Pernambuco-CELPE. CNPJ n° 10.835.932/0001-08. Objeto: Fornecimento de energia elétrica
para Anexo II do TRF5ªR. Fundamento Legal: PAV n° 0004050-78.2019.4.05.7000; art. 24,
XXII da Lei n° 8.666/1993. Valor estimado: R$ 78.148,90 (setenta e oito mil, cento e
quarenta e oito reais e noventa centavos). Recursos Orçamentários: PT n° 107775; ED n°
339039.43; Vigência: 60 (sessenta) meses. Assinatura: 31/05/2019 Assinam: Edson
Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e Rafael Motta e Maria Aragão, representantes
da Companhia Energética de Pernambuco-CELPE.

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2014; Proc. SEI nº 0004744-70.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, I, alínea "b", § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Treze do Contrato;
Partes: União, através do TRE/AL, e a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ 33.000.118/000179, Objeto: alteração quantitativa dos serviços contratados, a fim de acrescer um link
cond_ded_AL_perfil_2, a partir do dia 1º de julho de 2019. Valor: R$ 4.855,27; Assinatura:
26/07/2019.

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
30/07/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2019, às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019, às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de prestador de serviço de confecção de
quadros de vidro duplo, em forma de sanduíche, com kit completo de prolongadores para
afixação na parede, para figurar em diferentes Galerias de Retratos de Desembargadores
Federais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019 - UASG 70011

(SIDEC - 09/08/2019) 090028-00001-2019NE000298
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019 - UASG 90028

Nº Processo: 0000809-22.2019. Objeto: Aquisição com instalação de Banquetas,
Luminárias Pendentes, Bancada e Roda Mão de Granito, conforme especificações
descritas nos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 12/08/2019 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00038-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 12/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 23/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/153. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviço de seguro para caminhão e semirreboque do projeto Justiça Itinerante.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 12/08/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala
604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-500042-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 08/08/2019) 90028-00001-2019NE000298
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019081200117

Nº 154, segunda-feira, 12 de agosto de 2019

(SIASGnet - 09/08/2019) 70011-00001-2019NE000032
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0579366)

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

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

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.

À CPREG,
Ao Pregoeiro, após publicação do Aviso de
Licitação no DOU, bem como no Portal da Transparência do
TRE/AL, para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/08/2019, às 14:16, 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
0579399 e o código CRC DB35D073.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0579399

0579399v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

01

PROD/ESPEF

MARCA/FBR

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro
temperado medindo (0,91m X 2,10m) / 10mm de
espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola
hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como
referência ou similar, além de todas as ferragens
necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e LB
manutenção, além de 01(um) puxador dupla face,
tubular, de inox polido, 1 de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no
campo da porta eixo da fechadura, face interna do
ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura

MODELO

PV0521465

Proposta EMPRESA PREGÃO 38/2019 (0586931)

QUANT

01

VLR UNIT (EXTENSO)

R$ 1.764,70

(Um mil
setecentos e
sessenta e
quatro reais e
setenta
centavos)
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VLR TOTAL (EXTENSO)

R$ 1.764,70

(Um mil setecentos
e sessenta e quatro
reais e setenta
centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em
Anexo I-A).

02

Confecção e instalação de Balcão de atendimento com estrutura de MDF, de laminado decorativo de
15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade
e 20mm de frente cada, com espaçamento entre os
filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt,
ref. M831 da marca Fórmica como referência ou
similar. Internamente prateleiras e gavetas com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em
LB
MDF 15mm, branco texturizado da marca Fórmica
como referência ou similar. Puxadores em calha de
alumínio natural com tampinha nas extremidades.
Porta com o mesmo acabamento do painel composta
de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e Corte CC´
em Anexo I). Rodapé recuado, de laminado
decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121
da marca Fórmica como referência ou similar (ver
Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e
FF´em Anexo I-A).

SM

Proposta EMPRESA PREGÃO 38/2019 (0586931)

01

R$ 3.594,00

(Três mil
quinhentos e
noventa e
quatro reais)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 857

R$ 3.594,00

(Três mil
quinhentos e
noventa e quatro
reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

03

04

05

Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF
18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida
em
laminado
melamínico
branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou
LB
similar, de alta pressão no sistema hot melt, completo
de dobradiças com puxadores verticais em calha de
alumínio natural com tampinha nas extremidades
(ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Superior - com
estrutura de MDF ultra de 15mm, branco texturizado
(interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU, ref. M831 da marca Fórmica
LB
como referência ou similar. Todo ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Inferior - com
estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF
15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto
Ref. L 121, da marca Fórmica como referência ou
LB
similar, com portas e gavetas (com trilhos
deslizantes), completos de dobradiças e puxadores
em calha em alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE ´em Anexo I-A).

SM

SM

SM

Proposta EMPRESA PREGÃO 38/2019 (0586931)

01

01

01

R$ 1.200,00

(Um mil e
duzentos reais)

R$ 3.952,35

(Três mil
novecentos e
cinquenta e
dois reais e
trinta e cinco
centavos)

R$ 4.304,35

(Quatro mil
trezentos e
quatro reais e
trinta e cinco
centavos)
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R$ 1.200,00

(Um mil e duzentos
reais)

R$ 3.952,35

(Três mil
novecentos e
cinquenta e dois
reais e trinta e
cinco centavos)

R$ 4.304,35

(Quatro mil
trezentos e quatro
reais e trinta e
cinco centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

06

07

08

09

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto
texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta
Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).
Fornecimento com instalação de uma bancada de
granito e rodamão preto São Marco, polido, para
assentamento em um balção em MDF com fixação em
parte na alvenaria, de espessura 2cm com testeira de
04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver Planta Baixa
e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo I-A.
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo :
(1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a
parede e o espelho, colado com silicone especial de
cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do
rodapé de granito, de forma que permita circulação
de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes
BB`e FF em Anexo I-A).
04 (quatro) unidades de banquetas, medindo
aproximadamente: altura até assento 72 cm, altura
até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do
assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h), com
estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto, com
encosto e amarração em Rattan na cor capuccino e
assento acolchoado revestido em Corino preto (ver
Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I-A).

LB

SM

01

R$ 240,00

(Duzentos e
quarenta reais)

R$ 240,00

(Duzentos e
quarenta reais)

LB

SM

01

R$ 1.700,00

(Um mil e
setecentos
reais)

R$ 1.700,00

(Um mil e
setecentos reais)

LB

CRISTAL

01

R$ 410,00

(Quatrocentos
e dez reais)

R$ 410,00

(Quatrocentos e
dez reais)

R$ 1.888,00

(Um mil
oitocentos e
oitenta e oito
reais)

R$ 7.552,00

(Sete mil
quinhentos e
cinquenta e dois
reais)

ITAGOLD

26714444

Proposta EMPRESA PREGÃO 38/2019 (0586931)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
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OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

10

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone em
Alumínio preto e cobre com haste de altura 1,20m,
medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula
SHOP DA
e 17cm de diâmetro, na cor marrom fosco
ILUMINAÇAO
externamente e dourado internamente, completas de
lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como
referência ou similar ( ver corte BB em Anexo I-A).

11

PERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, LARGURA 1,10 M, ALTURA 2,20 M,
COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EVOLUX
EM ALUMÍNIO, BANDOCOM FECHAMENTO NAS DUAS,
TIPO VERTICAL, LARGURA LÂMINA 90 MM

39070601

PRS100

03

01

R$ 800,00

(Oitocentos
reais)

R$ 2.431,50

(Dois mil
quatrocentos e
trinta e um
reais e
cinquenta
centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 2.400,00

(Dois mil e
quatrocentos reais)

R$ 2.431,50

(Dois mil
quatrocentos e
trinta e um reais e
cinquenta
centavos)

R$ 29.548,90

(Vinte e nove mil
quinhentos e
quarenta e oito
reais e noventa
centavos)

DECLARAMOS que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
DECLARAMOS que O fornecimento será CONFORME EDITAL.
DECLARAMOS que a validade da proposta é CONFORME EDITAL.
DECLARAMOS que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAMOS, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
DECLARAMOS que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o direito de indenização;
DECLARAMOS, que acatará o pagamento da Administração conforme o Edital de Convocação;
DECLARAMOS, que A Garantia será conforme o Edital de Convocação;
CEF

AG: 3729

OP: 003

C/C: 1071-1

Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.
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SHALON COMERCIO REpREsENTAÇÕrs E sERvIÇos LT!Â:-11-E

%

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

de desempeúo e atestado de
Atestamos, a pedido da interessada e para hns de prova, aptidão
ETRELI, cltrPJ sob. No' 31'151'789fia01-12'
execução, que a JORGE LrJrzDE GUSMAO BUARQUE
pElxoro, No 280 B - cENTRo- ATALAIA/AL - cEP: 57'690-000, nos
sediada na R FLoRIA\ro
diversos tais como: MESAS/BIRÔS, GAVETEIROS' ARMARIOS'
forneceu

e fornece Materiais

GIRATozuA, CADEIRA
ARQUIVOS, ES.I'ANTES, LONGARINAS, CADEIRA FIXA, CADEIRA
MESA RE,TNIÃO, MESA PARA
PRESIDENTE, CARTEIRA ESCOLAR, COJL^ITO ESCOLARES,
MAYO' MESA GENICOLOGICA'
IMPRESSORA, SUPORTE DE SORO. MOCHO, BIOMBOS" MESA
acima referidos ap{esentalam bom
Ressaltamos, ainda, que as prestações dos fornecimentos
com os prazos de entrega e suas obrigações,
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente
a presente data'
nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/94970305191725570406
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de
acordo com as Legislações e normas vigentes³.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria
Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização
Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada
tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI tinha posse de um documento
com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/05/2019 22:28:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e
2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a
empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1238245
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/05/2020 13:13:29 (hora local).
¹Código de Autenticação Digital: 94970305191725570406-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº
10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc07a50acf1cb2882f3c071d3da935704467e8496d8331e03b46af09f9f2bae0c5c53292c032b6cb8510041c54274e65f55f55fa597b76960742fd22b557
102a8

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/94970305191725570406
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação
para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAÇÃO

A empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. Nº.
31.157.789/0001-12, Sediada na R FLORIANO PEIXOTO, N° 280 B – CENTRO –
ATALAIA/AL - CEP: 57.690-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA, inscrito no CPF nº 081.738.654-85 e RG
n° 3193377-7 SSP/AL, vem através de seu representante legal abaixo assinado,
declarar expressamente, sob as penas da lei, que:
1)
ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
( ) Ressalva: contrata menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (em caso afirmativo, assinalar a
ressalva acima)
2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data,
inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/02, sob pena de aplicação das penalidades
legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei 10.520/02, que atende plenamente os requisitos de habilitação
constantes do Edital;
4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e
informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
5) DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO: que não incorre em nenhum dos
casos do edital;
6) DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: que a proposta apresentada foi elaborada de
maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que
com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações.

Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação
para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAÇÕES
A empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. Nº.
31.157.789/0001-12, Sediada na R FLORIANO PEIXOTO, N° 280 B – CENTRO –
ATALAIA/AL - CEP: 57.690-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA, inscrito no CPF nº 081.738.654-85 e RG
n° 3193377-7 SSP/AL DECLARA:










DECLARA para efeito do Pregão, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de
2002, ciente das penalidades cabíveis.
Para efeitos do Pregão e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido
pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 (dezesseis anos);
Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no Pregão, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;

Sob as penas da lei que não tem em seu quadro societário servidor ou dirigente
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos temos do
art. 9º da lei 8.666/93;

Ter conhecimento de todas as informações acerca do presente Certame e que
aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações.
Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação
para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI Nº 11.488 DE 2017.
A empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. Nº.
31.157.789/0001-12, Sediada na R FLORIANO PEIXOTO, N° 280 B – CENTRO –
ATALAIA/AL - CEP: 57.690-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA, inscrito no CPF nº 081.738.654-85 e RG
n° 3193377-7 SSP/AL, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº.
123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta
Empresa, na presente data, enquadra-se como:
(x ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.

Proposta EMPRESA PREGÃO 38/2019 (0586931)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 867

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação
para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTAS
A empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. Nº.
31.157.789/0001-12, Sediada na R FLORIANO PEIXOTO, N° 280 B – CENTRO –
ATALAIA/AL - CEP: 57.690-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA, inscrito no CPF nº 081.738.654-85 e RG
n° 3193377-7 SSP/AL, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei,
em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para
participação na licitação,que:
a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada
de maneira independente por esta 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 da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação acima mencionada, 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 da licitação acima mencionada quanto
a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima
mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante do Município 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.
Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação
para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO

A empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. Nº.
31.157.789/0001-12, Sediada na R FLORIANO PEIXOTO, N° 280 B – CENTRO –
ATALAIA/AL - CEP: 57.690-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA, inscrito no CPF nº 081.738.654-85 e RG
n° 3193377-7 SSP/AL, DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o
parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não
é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público.

Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação
para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

A empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. Nº.
31.157.789/0001-12, Sediada na R FLORIANO PEIXOTO, N° 280 B – CENTRO –
ATALAIA/AL - CEP: 57.690-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA, inscrito no CPF nº 081.738.654-85 e RG
n° 3193377-7 SSP/AL, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação
para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. Nº.
31.157.789/0001-12, Sediada na R FLORIANO PEIXOTO, N° 280 B – CENTRO –
ATALAIA/AL - CEP: 57.690-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA, inscrito no CPF nº 081.738.654-85 e RG
n° 3193377-7 SSP/AL, DECLARA, em obediência ao Art. 4°, item VII, da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigido no item 11.0 do
edital do pregão presencial acima referido.
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar, quando for o caso:
Declaramos, outrossim, que possuímos restrição fiscal nos documentos de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá nosso direito à contratação sujeitandonos as sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.
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17/07/2019

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Maceió / AL
Quarta-feira, 17 de Julho de 2019

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE
Diretoria de Cadastro - DICAD
NÚMERO CACEAL

247.71668-5
CNPJ/CPF

31.157.789/0001-12

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE

09/08/2018

OPTANTE PELO SIMPLES ?

SIM

RAZÃO SOCIAL

JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI
NOME DE FANTASIA

COMERCIAL BUARQUE
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA

4754701 - Comércio varejista de móveis (PRINCIPAL)
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800 - Transporte escolar
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
LOGRADOURO

NÚMERO

R FLORIANO PEIXOTO
CEP

280 B
BAIRRO/DISTRITO

57690-000

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

CENTRO

UF

ATALAIA

SITUAÇÃO CADASTRAL

AL
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

17/7/2019

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMERCIALBRANDAO@GMAIL.COM

Data de Emissão: Quarta, 17 de Julho de 2019, às 13:21:44 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

|
Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060
2000 - 2019 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php
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Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI

Protocolo: ALC1900342743

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
NIRE (Sede)
27600234692

CNPJ
31.157.789/0001-12

Arquivamento do Ato
Constitutivo
09/08/2018

Início de Atividade
09/08/2018

Endereço Completo
Rua FLORIANO PEIXOTO, Nº 280 B, CENTRO - Atalaia/AL - CEP 57690-000
Objeto
Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio
varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio
varejista de calçados; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
Transporte escolar; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Locação de automóveis sem condutor; Locação
de outros meios de transporte; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviços combinados para apoio a edifícios,
exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Reparação de artigos do mobiliário; obras de engenharia
civil; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Coleta de resíduos não-perigosos; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e
de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de ferragens e
ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática; e Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Capital
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Titular
Nome
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE

CPF
076.735.824-49

Dados do Administrador
Nome
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE

CPF
076.735.824-49

Último Arquivamento
Data
27/02/2019

Número
20190079738

Administrador
S

Prazo de Duração
Indeterminado

Início do Mandato
08/08/2018

Início do Mandato
08/08/2018

Término do Mandato

Término do Mandato

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2019, às 11:41:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código THG0XHE4.

ALC1900342743

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral
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JORGE LUIZ DE GU§MAO BUARQUE EIRELI
Rua Floriano Peixoto, N" 2808 * Centro. CEP: 5?.690-000. Atalaia - Alagoas

CNPJ 31.157 .78910001-t2, I.E: 24771§68-5
E-mail : Comercialbuarq ue@g mail. com

PROCURAÇAO
A

Empresa JORGE LAIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, CNPJ sob. No.
31.157.7891A,001-12, Sediada: Rua Floriano Peixoto, No 2808, Centro, CEP: 57.690-000
AtalaialAlagoas. Com seus atos arquivados na junta Comercial, neste ato representada por seu sócio
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE, Brasileiro, Soiteiro, Empresário, CNH no
005605163781AL. E do CPF n" 076.735.824-49, residente e domiciliado nacidade de Rio Lxgo,
Rua Curitiba, No 32 (Prefeito Antônio Lins de Souza) - CEP: 57100-000. nomeia e constitui seu
representante legal o Senhor. WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA , inscrito no CPF
n'081.738.654-85 e RG n'3193377-7 SEDS/AL, a quem conferindo-lhe poderes afim de
representar a empresa JORGE LIJIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI, perante as
PREFEITURAS MTINICIPAIS E ORGÃOS pÚgtICOS, cadastrar a empresa solicitar
certificados, solicitar Certificados de Registro Cadastral - CRC, recusar, impugnar, assinar atas,
assinar recibos referente a pagamentos de Órgãos Públicos, assinar contratos, assinar toda
documentação necessáría, julgar.- apresentar e desentranhar documentos, assinar requerimentos,
deciarações, formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de
preços, enfim, resolver todos os atos e assuntos direta ou indiretamente tudo para o bom e fiel
cumprimento desta procuração perante as Prefeituras e Órgãos Públicos com referênçía aprocessos
licitatórios e comerciais da empresa.

Validade: 02 (Dois) Anos.

AtaiaialAl,

13 de Agosto de 2018.

il

!" .-r_,

\.{J_-t

.

EIRELI
RGE

CNH n" 00560516378/NCPF: A76.735.824-49
Sócio

i1:;1

r

iÃtü{1ffi

i:ii',.,,,,,

_*fiffi

ａｵｴ･ｮｴｩ｣｡￣ｯ＠ｄｩｧｩｴ｡ｬ

;}ü-r.',*;ffiffi
;..* jt:'ilHffii-**_"-t

ｄ･＠｡｣ｯｲ､ｯ＠｣ｯｭ＠ｯｳ＠｡ｲｴｩｧｯｳ＠ＱﾺＬ＠Ｓﾺ＠･＠Ｗﾺ＠ｩｮ｣Ｎ＠ｖ＠ＸﾺＬ＠ＴＱ＠･＠ＵＲ＠､｡＠ｌ･ｩ＠ｆ･､･ｲ｡ｬ＠ＸＮＹＳＵＯＱＹＹＴ＠･＠ａｲｴＮ＠Ｖ＠ｉｮ｣Ｎ＠ｘｉｉ
､｡＠ｌ･ｩ＠ｅｳｴ｡､ｵ｡ｬ＠ＸＮＷＲＱＯＲＰＰＸ＠｡ｵｴ･ｮｴｩ｣ｯ＠｡＠ｰｲ･ｳ･ｮｴ･＠ｩｭ｡ｧ･ｭ＠､ｩｧｩｴ｡ｬｩｺ｡､｡Ｌ＠ｲ･ｰｲｯ､ｵ￣ｯ＠ｦｩ･ｬ
､ｯ＠､ｯ｣ｵｭ･ｮｴｯ＠｡ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡､ｯ＠･＠｣ｯｮｦ･ｲｩ､ｯ＠ｮ･ｳｴ･＠｡ｴｯＮ＠ｏ＠ｲ･ｦ･ｲｩ､ｯ＠￩＠ｶ･ｲ､｡､･Ｎ＠ｄｯｵ＠ｦ￩

{1

)-:.,

ｃ､Ｎ＠ａｵｴ･ｮｴｩ｣｡￣ｯＺ＠ＹＴＹＷＱＴＰＹＱＸＱＴＰＵＲＷＰＰＰＱＭＱ［＠ｄ｡ｴ｡Ｚ＠ＱＴＯＰＹＯＲＰＱＸ＠ＱＴＺＰＶＺＴＶ
ｓ･ｬｯ＠ｄｩｧｩｴ｡ｬ＠､･＠ｆｩｳ｣｡ｬｩｺ｡￣ｯ＠ｔｩｰｯ＠ｎｯｲｭ｡ｬ＠ｃＺ＠ａｈｍＲＳＶＱＹＭｔＵｄＴ［
ｖ｡ｬｯｲ＠ｔｯｴ｡ｬ＠､ｯ＠ａｴｯＺ＠ｒＤ＠ＴＬＲＳ

ｂ･ｬＮ＠ｖ￡ｬ｢･ｲ＠､･＠ｍｩｲ｡ｮ､｡＠ｃ｡ｶ｡ｬ｣｡ｮｴｩ
ｃｯｮｦｩｲ｡＠ｯｳ＠､｡､ｯｳ＠､ｯ＠｡ｴｯ＠･ｭＺ＠ｨｴｴｰｳＺＯＯｳ･ｬｯ､ｩｧｩｴ｡ｬＮｴｪｰ｢ＮｪｵｳＮ｢ｲ
ｔｩｴｵｬ｡ｲ

Proposta EMPRESA PREGÃO 38/2019 (0586931)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 874
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
Sr. Chefe da SMR.
Registro a necessidade de V.Sª proceder a análise de conformidade
técnica de proposta 1ª classificada no Pregão 38/2019, evento SEI Nª
0586931, objeto do presente processo eletrônico, acrescento que a
sessão de reabertura do procedimento licitatório em questão foi
remarcado para o dia 03/09/2019.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/08/2019, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586933 e o código CRC 8F413716.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0586933

0586933v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5247 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Pregoeiro,
Em resposta ao evento retro quanto a análise da
proposta apresentada evento (0586931) tem-se a atentar:
1.

2.
3.

Certificar se a empresa trabalha com o sistema hot
melt solicitado quando da execução da Marcenaria,
especificação esta, de grande relevância na fabricação do
mobiliário nos itens 02, 03, 04, 05 e 06. Trata-se,
entretanto, de um acabamento que garantirá maior tempo
de uso sem desgastes para materiais de acabamentos em
áreas molhadas e de grande movimentação (cozinha,
banheiros e outros);
Atentar para conhecimento do ambiente antes da execução
e posterior fornecimento dos materiais;
Atentar para a observação em projeto, acima do brasão no
carimbo: Conferir medidas no local! .
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 02/09/2019, às 15:33, 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
0588193 e o código CRC D0676239.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 5247 (0588193)

0588193v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5250 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Pregoeiro,
A proposta evento (0586931) atende
plenamente o que expõe no edital (0578830), embora seja
necessário atentar para as informações apontadas em
evento(0588193).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 02/09/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588297 e o código CRC 8AB8C125.

0000809-22.2019.6.02.8000

Informação 5250 (0588297)

0588297v6
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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 setembro de 2019.

À PREG.
Senhor pregoeiro,
Após a análise da proposta da empresa CB
Comercial Buarque (0586931), pela autora do Termo de
Referência, a arquiteta Luciana Brêda, nas informações 5250
(0588297) e 5247 (0588193) devolvo os autos a Vossa
Senhoria, para a continuidade do feito.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 02/09/2019, 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
0588354 e o código CRC C660D4CA.
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Despacho SMR 0588354
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

01

PROD/ESPEF

MARCA/FBR

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro
temperado medindo (0,91m X 2,10m) / 10mm de
espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola
hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como
referência ou similar, além de todas as ferragens
necessárias em latão cromado, fechadura, para
garantir um bom funcionamento, fechamento e LB
manutenção, além de 01(um) puxador dupla face,
tubular, de inox polido, 1 de espessura, com0,80m de
altura, da marca Geris como referência ou similar.
Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no
campo da porta eixo da fechadura, face interna do
ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura

MODELO

PV0521465

Proposta ATUALIZADA 10/09/2019 (0592561)

QUANT

01

VLR UNIT (EXTENSO)

R$ 1.764,70

(Um mil
setecentos e
sessenta e
quatro reais e
setenta
centavos)
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VLR TOTAL (EXTENSO)

R$ 1.764,70

(Um mil setecentos
e sessenta e quatro
reais e setenta
centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em
Anexo I-A).

02

Confecção e instalação de Balcão de atendimento com estrutura de MDF, de laminado decorativo de
15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade
e 20mm de frente cada, com espaçamento entre os
filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt,
ref. M831 da marca Fórmica como referência ou
similar. Internamente prateleiras e gavetas com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em
LB
MDF 15mm, branco texturizado da marca Fórmica
como referência ou similar. Puxadores em calha de
alumínio natural com tampinha nas extremidades.
Porta com o mesmo acabamento do painel composta
de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e Corte CC´
em Anexo I). Rodapé recuado, de laminado
decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121
da marca Fórmica como referência ou similar (ver
Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e
FF´em Anexo I-A).

SM

Proposta ATUALIZADA 10/09/2019 (0592561)

01

R$ 3.594,00

(Três mil
quinhentos e
noventa e
quatro reais)
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R$ 3.594,00

(Três mil
quinhentos e
noventa e quatro
reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

03

04

05

Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF
18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida
em
laminado
melamínico
branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou
LB
similar, de alta pressão no sistema hot melt, completo
de dobradiças com puxadores verticais em calha de
alumínio natural com tampinha nas extremidades
(ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Superior - com
estrutura de MDF ultra de 15mm, branco texturizado
(interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm,
sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU, ref. M831 da marca Fórmica
LB
como referência ou similar. Todo ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Inferior - com
estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF
15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto
Ref. L 121, da marca Fórmica como referência ou
LB
similar, com portas e gavetas (com trilhos
deslizantes), completos de dobradiças e puxadores
em calha em alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´,
DD`e EE ´em Anexo I-A).

SM

SM

SM

Proposta ATUALIZADA 10/09/2019 (0592561)

01

01

01

R$ 1.260,00

(Um mil
duzentos e
sessenta reais)

R$ 3.952,35

(Três mil
novecentos e
cinquenta e
dois reais e
trinta e cinco
centavos)

R$ 4.304,35

(Quatro mil
trezentos e
quatro reais e
trinta e cinco
centavos)
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R$ 1.260,00

(Um mil duzentos e
sessenta reais)

R$ 3.952,35

(Três mil
novecentos e
cinquenta e dois
reais e trinta e
cinco centavos)

R$ 4.304,35

(Quatro mil
trezentos e quatro
reais e trinta e
cinco centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

06

07

08

09

Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto
texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta
Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).
Fornecimento com instalação de uma bancada de
granito e rodamão preto São Marco, polido, para
assentamento em um balção em MDF com fixação em
parte na alvenaria, de espessura 2cm com testeira de
04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver Planta Baixa
e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo I-A.
02(duas) unidades de peças de espelhos medindo :
(1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a
parede e o espelho, colado com silicone especial de
cura neutra, aplicado no sentido horizontal acima do
rodapé de granito, de forma que permita circulação
de ar por trás do espelho (ver Planta Baixa e Cortes
BB`e FF em Anexo I-A).
04 (quatro) unidades de banquetas, medindo
aproximadamente: altura até assento 72 cm, altura
até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do
assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h), com
estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto, com
encosto e amarração em Rattan na cor capuccino e
assento acolchoado revestido em Corino preto (ver
Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I-A).

LB

SM

01

R$ 240,00

(Duzentos e
quarenta reais)

R$ 240,00

(Duzentos e
quarenta reais)

LB

SM

01

R$ 1.700,00

(Um mil e
setecentos
reais)

R$ 1.700,00

(Um mil e
setecentos reais)

LB

CRISTAL

01

R$ 410,00

(Quatrocentos
e dez reais)

R$ 410,00

(Quatrocentos e
dez reais)

ITAGOLD

26714444

04

R$ 472,00

(Quatrocentos
e setenta e dois
reais)

R$ 1.888,00

(Um mil oitocentos
e oitenta e oito
reais)

Proposta ATUALIZADA 10/09/2019 (0592561)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

10

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone em
Alumínio preto e cobre com haste de altura 1,20m,
medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula
SHOP DA
e 17cm de diâmetro, na cor marrom fosco
ILUMINAÇAO
externamente e dourado internamente, completas de
lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como
referência ou similar ( ver corte BB em Anexo I-A).

11

PERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, LARGURA 1,10 M, ALTURA 2,20 M,
COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EVOLUX
EM ALUMÍNIO, BANDOCOM FECHAMENTO NAS DUAS,
TIPO VERTICAL, LARGURA LÂMINA 90 MM

39070601

PRS100

03

01

R$ 266,65

(Duzentos e
sessenta e seis
reais e
sessenta e
cinco
centavos)

R$ 2.431,50

(Dois mil
quatrocentos e
trinta e um
reais e
cinquenta
centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 799,95

(Setecentos e
noventa e nove
reais e noventa e
cinco centavos)

R$ 2.431,50

(Dois mil
quatrocentos e
trinta e um reais e
cinquenta
centavos)

R$ 22.344,85

(Vinte e dois mil
trezentos e
quarenta e quatro
reais e oitenta e
cinco centavos)

DECLARAMOS que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
DECLARAMOS que O fornecimento será CONFORME EDITAL.
DECLARAMOS que a validade da proposta é CONFORME EDITAL.
DECLARAMOS que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Proposta ATUALIZADA 10/09/2019 (0592561)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ENDEREÇO: edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL
PREGÃO ELETRONICO Nº: 038/2019
DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 ÁS 09:00 HORAS
OBJETO: prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do TRE/AL

DECLARAMOS, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
DECLARAMOS que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o direito de indenização;
DECLARAMOS, que acatará o pagamento da Administração conforme o Edital de Convocação;
DECLARAMOS, que A Garantia será conforme o Edital de Convocação;
CEF

AG: 3729

OP: 003

C/C: 1071-1

Atalaia/AL, 23 de agosto de 2019.

Proposta ATUALIZADA 10/09/2019 (0592561)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.
Senhor Chefe,
Solicito a V.Sª proceder a análise de conformidade
técnica de proposta atualizada, evento 0592561, uma vez que houve
equívoco de valor na anteriormente encaminhada, evento 0586931,
objeto do presente processo eletrônico, acrescento ainda a urgência
que o caso requer e que a sessão de reabertura do procedimento
licitatório em questão foi remarcado para o dia 12/09/2019, às 15:00
horas.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/09/2019, 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
0592562 e o código CRC 2E550864.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0592562

0592562v1

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 885

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5513 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhor Pregoeiro,
Em
análise
de
conformidade
por
esta
unidade
técnica(arquitetura) para a proposta apresentadada pela empresa no evento
(0592561) observa-se o seguinte:

1. Item 1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO : na transcrição
"...de inox polido, 1" de espessura...", ausente o símbolo da unidade de
medida polegada (grifo amarelo).
2. Item 8 - ESPELHO : atentar para que a empresa atenda quanto a característica do
espelho em ser "cristal " por tratar-se de especificação que é reconhecido por sua
reflexão perfeita e alta resistência ao aparecimento de manchas por oxidação
(grifo amarelo).
3. Item 11 - PERSIANA : há total divergência no que versa o edital em
evento (0578830) em transcrição: " Persiana horizontal em madeira Sintética
(PVC) 50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou marrom escuro, para cobrir
uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das lâminas de
no mínimo 1,60m de comprimento da marca Indusflex como referência ou similar
(ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A) . Em resumo observase total divergência de característica nas especificações desde material
na proposta quanto a ausência de espessura, dimensão aleatória, alteração de cor
e etc.

Portanto, è o que se tem a informar acima e atentar para além do
que já foi pontuado na informação 5247 em evento (0588193).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 12/09/2019, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Informação 5513 (0593557)
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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
0593557 e o código CRC 32396BF6.
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17/09/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00038/2019
Às 16:06 horas do dia 17 de setembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00038/2019, referente ao
Processo nº 0000809-22.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 25.083,3900
Situação: Cancelado na aceitação
Itens do grupo:
1 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
2 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
3 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
4 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
5 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
6 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
7 - PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO
8 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
9 - BANQUETA
10 - LUMINÁRIA
11 - PERSIANA TIPO CORTINA
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo (0,91m X
2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS
como referência ou similar, além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para garantir um
bom funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris como referência ou similar. Deverá vir com faixa (0,20 cm) de
película jateada no campo da porta eixo da fechadura, face interna do ambiente, sentido horizontal, com
nomenclatura LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.013,9000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 2 - GRUPO 1
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=802354&acao=A&tipo=t
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Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de laminado
decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade
e 20mm de frente cada, com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica como referência ou similar.
Internamente prateleiras e gavetas com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou similar. Puxadores em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades. Porta com o mesmo acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e Corte
CC´ em Anexo I). Rodapé recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca
Fórmica como referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.338,8500
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF 18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora
a fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar, de alta
pressão no sistema hot melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.493,7000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra de 15mm,
branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, ref. M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.537,8000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de 15mm, sistema
hot melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado
preto Ref. L 121, da marca Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes),
completos de dobradiças e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta
Baixa e Cortes AA´, CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.718,5000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=802354&acao=A&tipo=t
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Cancelado na
aceitação

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da marca
Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 240,1500
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO
Descrição Complementar: PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO, MATERIAL GRANITO, APLICAÇÃO MONTAGEM DE
BALCÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.712,3200
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 TRANSPORTE
DE VIDROS E ESPELHOS, TIPO 5 VENTOSA, TIPO TRIPLA PARA CARGA DE 25 KG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 411,2100
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 9 - GRUPO 1
Descrição: BANQUETA
Descrição Complementar: 04 (quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72
cm, altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h), com
estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto, com encosto e amarração em Rattan na cor capuccino e assento
acolchoado revestido em Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.222,5200
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 10 - GRUPO 1
Descrição: LUMINÁRIA
Descrição Complementar: 03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone em Alumínio preto e cobre com haste
de altura 1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom fosco
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=802354&acao=A&tipo=t
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externamente e dourado internamente, completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como referência ou
similar ( ver corte BB em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 836,6100
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Item: 11 - GRUPO 1
Descrição: PERSIANA TIPO CORTINA
Descrição Complementar: PERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 1,10 M,
ALTURA 2,20 M, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EM ALUMÍNIO, BANDOCOM FECHAMENTO NAS
DUAS, TIPO VERTICAL, LARGURA LÂMINA 90 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.557,8300
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na
aceitação

Data

Observações

17/09/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o Pregoeiro, de
15:35:19
acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

Fim do documento

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=802354&acao=A&tipo=t
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2019.

Senhor Secretário,
Informo o fracasso do Pregão Eletrônico n.º
38/2019, objetivando a prestação de serviço com fornecimento
de material e o fornecimento de material com instalação para
a lanchonete deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Ata, eventos 0595307 e 0595309 e o Termo de
Adjudicação, evento 0595310.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/09/2019, às 17:45, 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
0595312 e o código CRC 933277F4.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0595312

0595312v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.

À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Participo a Vossa Senhoria informação do Sr.
Pregoeiro, no sentido do fracasso do Pregão Eletrônico
TRE/AL Nº 38/2019 - (v. evento 0595312).
Posto isto, faço remessa dos autos a essa Diretoria,
sugerindo a evolução deles ao Exmo. Sr. DesembargadorPresidente para, em aquiescendo, homologar os atos
praticados (pelo pregoeiro).
Por ﬁm, sugerimos, ainda, a autorização de
realização de novo certame, encaminhando os autos à COMAP
para análise e reavaliação, se for o caso, da estimativa da
despesa.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2019, 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
0596825 e o código CRC 1B7CB001.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0596825

0596825v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

À COMAP, para adoção das
recomendadas no Despacho GSAD 0596825.

providências

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 17:10, 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
0597159 e o código CRC 35860829.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0597159

0597159v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante dos Despachos GDG 0597159 e GSAD
0596825, encaminho os presentes autos para análise e
reavaliação da estimativa de preços, caso entenda necessário.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/09/2019, às 11:12, 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
0598381 e o código CRC 4E579DA1.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0598381

0598381v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

Senhora Coordenadora,
Em atenção ao vosso despacho e aos Despachos
GDG 0597159 e GSAD 0596825, informamos que nossa
estimativa fora realizada em 17/07/2019, e seguindo
orientação do TCU através da IN.05/2014, entendemos que
para ﬁns de aquisição de bens e contratação de serviços em
geral as pesquisas não se difereciem de 180 (cento e oitenta
dias), sendo assim não entendemos necessário sua
reavaliação.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/09/2019, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598483 e o código CRC 00E924F3.

0000809-22.2019.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Devolvo os presentes autos, após manifestação da
Seção de Instrução de Contratações - SEIC, 0598483, no
sentido de não ser necessária a reavaliação do valor estimado
da contratação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/09/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599275 e o código CRC A177382B.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0599275
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.

À Direção-geral (Paralelamente à COMAP).
Senhor Diretor,
Com a devida vênia, sugerimos que os autos sejam
evoluídos à e. Presidência para, em aquiescendo, homologar
os atos praticados pelo pregoeiro e, se for o caso, autorizar a
repetição do certame.
Paralelamente, vão os autos autos à COMAP para,
não obstante a informação da SEIC 0598483, fazer uma nova
análise quanto à estimativa da despesa, considerando o menor
preço ofertado pelos policitantes.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/09/2019, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601296 e o código CRC 3F3F0230.

0000809-22.2019.6.02.8000
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Com lastro no pronunciamento do Senhor Pregoeiro
(0595312), retratando o fracasso do Pregão Eletrônico nº 38/2019,
objetivando à prestação de serviços com fornecimento de material
para instalação de lanchonete neste Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, submeto o presente procedimento à superior consideração
de Vossa Excelência sugerindo, salvo melhor juízo, a homologação do
resultado do certame licitatório e, se for o caso, autorizar a repetição
do certame.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 01/10/2019, às 18:10, 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
0602254 e o código CRC 57B2C482.
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos, para atendimento
do contido no Despacho GSAD 0601296.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/10/2019, às 19:47, 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
0602442 e o código CRC DAFB56F5.

0000809-22.2019.6.02.8000
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0602442v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

Senhora Coordenadora,
Em análise ao Despacho GSAD, evento 0601296, e
aos preços ofertados no PE 38/2019, informamos que
continuamos com nosso entendimento no despacho SEIC,
evento 0598483, uma vez que não vimos necessário sua
reavaliação e s.m.j. temerário a alteração da estimativa em
caso de repetição do certame.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2019, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604814 e o código CRC 85F4A837.

0000809-22.2019.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Encaminho os presentes autos, após manifestação da
Seção de Instrução de Contratações, por meio do Despacho
SEIC 0604814, em atendimento ao despacho GSAD 0601296.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/10/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605052 e o código CRC DEFD6A98.
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

Submeto os presentes autos ao Sr. Diretor-Geral,
pedindo vênia para sugerir que evoluam ao conhecimento e
deliberação superior da Presidência, no sentido de homologar
os atos do Pregoeiro, que declarou fracassado o certame
(0595312), que tinha por objeto a prestação de serviço com
fornecimento de material e o fornecimento de material com
instalação para a lanchonete que será instalada nesta sede.
certame.

Solicita-se ainda autorização para repetição do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2019, às 19:38, 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
0605230 e o código CRC 8D35B833.
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Considerando a informação trazida pelo Senhor
Secretário de Administração (0605230), retratando o fracasso do
Pregão Eletrônico nº 38/2019, que tinha por objeto a aquisição de
material e a prestação de serviço com fornecimento de material, com
o intuito de instalar local para a lanchonete que funcionará no 13ª
pavimento da atual sede do TRE/AL, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
sugerindo, salvo melhor juízo, a homologação dos atos do pregoeiro
e, se for o caso, autorizar a repetição do certame.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 09/10/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605596 e o código CRC 9CB7269A.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: Presidência do TRE
: Pregão Eletrônico. Fracassado. Homologação. Atos do Pregoeiro. Repetição do Certame. Lanchonete. Edf. Sede.

Decisão nº 3124 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Acato a sugestão do Sr. Diretor-Geral (0605596).
Considerando as informações contidas na Ata do Pregão
Eletrônico n.º 38/2019 (0595307 e 0595309), bem como as prestadas
nos Despachos do Pregoeiro (0595312) e do Secretário de
Administração deste Tribunal (0605230), resta concluir como
fracassado o certame licitatório, razão pela qual homologo os atos do
Pregoeiro e autorizo, desta feita, a repetição do procedimento
licitatório, cujo objeto é objeto a prestação de serviço, com
fornecimento de material, para a instalação da lanchonete nesta
sede.
À SAD para conhecimento, registros e adoção das
providências administrativas de sua alçada.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/10/2019, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610094 e o código CRC 9EAFE030.
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.

À
(0610094).

SLC

para

cumprimento

da

Decisão

3124

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2019, às 16:11, 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
0610908 e o código CRC 4EFF39D6.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00038/2019
Às 16:06 horas do dia 18 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000809-22.2019,
Pregão nº 00038/2019.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 25.083,3900
Situação: Cancelado na aceitação
Itens do grupo:
1 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
2 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
3 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
4 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
5 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
6 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
7 - PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO
8 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
9 - BANQUETA
10 - LUMINÁRIA
11 - PERSIANA TIPO CORTINA
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m)
/ 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como
referência ou similar, além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para garantir um bom
funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de espessura,
com0,80m de altura, da marca Geris como referência ou similar. Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no
campo da porta eixo da fechadura, face interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.013,9000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:00
ARAUJO E SILVA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=802354&tipo=t
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Descrição Complementar: Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de laminado
decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e
20mm de frente cada, com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras
e gavetas com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco texturizado da marca Fórmica
como referência ou similar. Puxadores em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o mesmo
acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé recuado, de
laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como referência ou similar (ver Planta
Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.338,8500
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:00
ARAUJO E SILVA

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF 18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a
fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão
no sistema hot melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.493,7000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:00
ARAUJO E SILVA

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra de 15mm, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura
Zebrano-RU, ref. M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em hot melt .Com portas
basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.537,8000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:00
ARAUJO E SILVA

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de 15mm, sistema hot
melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L
121, da marca Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes), completos de
dobradiças e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´,
CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=802354&tipo=t
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Valor estimado: R$ 4.718,5000

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:00
ARAUJO E SILVA

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da marca
Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 240,1500
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:01
ARAUJO E SILVA

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO
Descrição Complementar: PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO, MATERIAL GRANITO, APLICAÇÃO MONTAGEM DE
BALCÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.712,3200
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:01
ARAUJO E SILVA

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 TRANSPORTE DE
VIDROS E ESPELHOS, TIPO 5 VENTOSA, TIPO TRIPLA PARA CARGA DE 25 KG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 411,2100
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:01
ARAUJO E SILVA

Item: 9 - GRUPO 1
Descrição: BANQUETA
Descrição Complementar: 04 (quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h), com estrutura em
aço, pintura epóxi na cor preto, com encosto e amarração em Rattan na cor capuccino e assento acolchoado revestido em
Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=802354&tipo=t
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Quantidade: 4
Valor estimado: R$ 2.222,5200

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:01
ARAUJO E SILVA

Item: 10 - GRUPO 1
Descrição: LUMINÁRIA
Descrição Complementar: 03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone em Alumínio preto e cobre com haste de
altura 1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom fosco
externamente e dourado internamente, completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como referência ou similar
( ver corte BB em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 836,6100
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:01
ARAUJO E SILVA

Item: 11 - GRUPO 1
Descrição: PERSIANA TIPO CORTINA
Descrição Complementar: PERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 1,10 M,
ALTURA 2,20 M, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EM ALUMÍNIO, BANDOCOM FECHAMENTO NAS
DUAS, TIPO VERTICAL, LARGURA LÂMINA 90 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.557,8300
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 17/09/2019
na aceitação 15:35:19
Homologado

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve negociação com o
Pregoeiro, de acordo com o art. 13, IV, do decreto n.º 5.450/2005.

18/10/2019 JOSE RICARDO
16:06:01
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019
PROCESSO Nº 0000809-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: 12 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de
serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a
lanchonete que funcionará na atual sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço com
fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete
que será instalada na atual sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos
deste Edital.
2 – DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DE
GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.
Os serviços e o fornecimento dos materiais serão efetuadas dentro dos
seguintes prazos, a contar do recebimento da Nota de Empenho:
*Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 - 30 (trinta) dias corridos;
*Itens 7 e 11 – 15 (quinze) dias corridos;
*Item 8 – 10 (dez) dias corridos.
2.2.
O prazo de garantia, será de, no mínimo, 12 (doze) meses para
marcenaria e porta de vidro, e para os demais materiais, 06 (seis) meses.
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2.3.
Deverá ser prestada assistência técnica para a marcenaria e porta de
vidro pelo prazo de 12 (doze) meses.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto
nº 5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou 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 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
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 5.7 deste Edital;
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b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-B
deste Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos
legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais e Serviços do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
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5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente 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.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o
lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de
escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste
certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-B deste
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
8.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item
que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance 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.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
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.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.
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. deste 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; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
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9.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.4.
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 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.6.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até 02 (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.
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10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (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.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 03 (três) 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.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.
O preço ofertado será fixo e irreajustável.
14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este
edital e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar
o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
Os materiais serão instalados e os serviços prestados no 13º pavimento
da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL, dentro dos prazos
estabelecidos no Item 2 deste edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
15.2.

Os serviços e os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do Anexo I-B;
b) definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do
objeto licitado e consequente aceitação pelo TRE/AL por meio de atesto.
15.3.
Os serviços e os materiais serão rejeitados no caso de
incompatibilidade com as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à
sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo
o termo de aceite ou recusando o item objeto do serviço e/ou do fornecimento.
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15.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

15.6.
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.
15.7.
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 úteis,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 16.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Nacional n° 8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.8.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.9.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.10.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
16.11.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
16.12.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento,
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.13.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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16.14.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.15.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.15.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.16.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.17.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços de instalação.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata o item anterior.
17.6.
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;
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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

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar e instalar os materiais nos prazos estabelecidos no item 2 deste Edital, após o
recebimento da Nota de Empenho;
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos;
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis;
e) Prestar assistência técnica, para a marcenaria e porta de vidro, pelo prazo de 12 (doze)
meses;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;
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g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;
h) 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 da
contratação objeto deste certame;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazendas Estadual (quando se tratar de fornecimento de material) e Municipal
(quando se tratar de prestação de serviço) ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito
público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
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.
21.2.
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.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
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.
21.5.
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.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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21.7.
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.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
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.
21.11.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados técnicos;
ANEXO I-B – Tabela de Especificações;
ANEXO I-C – Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede do TRE/AL;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
21.15.
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, 22 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
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA
LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

1. Objeto

2. Justificativa

Equipamentos para a instalação de uma Lanchonete
localizado no 13º pavimento da atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício das
Organizações Arnon de Mello na rua Aristeu de Andrade,
nº 377, no bairro do Farol, nesta cidade em conforme
ANEXOS:
ANEXO I-A – plantas arquitetônicas, detalhes, legenda
de itens, dados técnicos;
ANEXO I-B – tabela de especificação e imagens de
referências;
ANEXO I-C – fotos dos ambientes atualmente.
Trata-se de espaço já existente para a acomodação de
uma lanchonete contendo: espaço físico compatível as
necessidades dos servidores locais, pontos de
hidráulica, elétrica e revestimentos adequados para um
bom funcionamento deste ambiente. Entretanto, para
que este ambiente seja concluído e consolidado de
forma adequada a uma Lanchonete serão necessários
aquisições complementares a estrutura física seguindo
leiaute de planta no ANEXO I-A – LOTE ÚNICO da
seguinte forma:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Item I - Porta de vidro temperado - Item 01 (item 18 em
Planta Baixa);
Item II – Marcenaria – Item 01, 02, 03, 04,e 05 (itens 4,
5, 9,10 e 11 em Planta baixa);
Item III – Bancada granito - Item 01 (item 2 em Planta
baixa);
Item IV – Espelho - Item 01 (item 16 em Planta baixa)
FORNECIMENTO
Item V – Banquetas - Item 01 (item 1 em Planta baixa)
Item VI – Luminárias pendentes - Item 01 (item 3 em
Planta baixa)
Item VII – Cortina Persiana - Item 01 (item 17 em Planta
baixa).
Justificativa para aquisição em lote único:
1 - A contratação das atividades de implantação da
LANCHONETE em lote único tem pertinência, pois
algumas etapas são complementares, a exemplo da
implantação da bancada em granito e a marcenaria que
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será implantada abaixo da bancada. A execução
equivocada em uma etapa provocará transtornos
técnicos a execução da próxima etapa.
Em decorrência disso, a melhor forma de contratação
será uma única empresa responsável por todas as
atividades, de forma a evitar problemas com as
garantias e as responsabilidades de cada atividade
implantada.
2 - Outro ponto relevante para a contratação em lote
único é o prazo de execução, pois existindo uma única
empresa contratada, facilita o acompanhamento da
fiscalização e o cumprimento dos prazos planejados, já
que não será possível imputar a mora de uma atividade,
a outra não executada anteriormente, pois não teremos
empresas distintas.

3. Disposições
Gerais

3.1. Os produtos e serviços fornecidos deverão ser
novos e de boa qualidade;
3.2. Antes do início da confecção dos serviços, deverão
ser apresentados amostras e/ou catálogos com
especificações técnicas dos materiais a serem
utilizados, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR;
3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente
agendados em observância às Normas legais de
segurança
e
regulamentares
aplicáveis
e,
às
recomendações
aceitas pela boa técnica, em
consonância com as dos fabricantes do material;
3.4. Os serviços de mão de obra deverá estar inclusa
nos custos totais;
3.5. Todo o material necessário à instalação destes
equipamentos incluindo demolição de alvenaria,
furação, fixação completa, assim como a aplicação de
quaisquer materiais complementares necessários aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, colas, argamassa, massa
corrida, tinta, produtos de limpeza, etc, deverá ser
fornecido pelas CONTRATADAS sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.6. Do recebimento dos objetos:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o
Contratado fará a entrega e instalação dos produtos no
13º pavimento da sede provisória do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 357, no
bairro do Farol, em Maceió-AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei
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4. Descrição,
Especificação do
objeto e planta

8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo,
o objeto da presente licitação será recebido pelo Gestor
do Contrato ou seu substituto legal:
b1) provisoriamente, imediatamente após a
entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações do anexo I;
b2) definitivamente, no prazo de 10(dez) dias
úteis, após a verificação da qualidade do objeto licitado
e consequente aceitação pelo contratante por meio de
atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues em desacordo
com o especificado neste Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo
contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o
Termo de Referência/Projeto Básico, após a notificação
por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos
de recebimento e suspenso o pagamento, até a
regularização da pendência;
e) No caso de recusa do objeto licitado, a Contratada
terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a sua
substituição, sem ônus ao contratante, contados da
comunicação escrita feita pelo servidor designado pelo
contratante;
f) Imediatamente após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor
adotará as providências para pagamento, o qual deverá
ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do objeto licitado pelo
Contratante não exclui a responsabilidade civil do(s)
fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as especificações
estabelecidas neste Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3.7. Após a realização dos serviços de instalação e
fixação dos materiais, o local deverá ser devidamente
limpo, com a remoção de sobras de material, entulhos
etc; bem como recuperadas áreas e acessos, estruturas
afetadas quando da instalação, inclusive, se necessário
for, efetuando reparos e ou pintura do local.
Anexo I-A – Plantas e Detalhes com Tabela Descritiva;
Anexo I-B – Tabelas de Especificações com imagens de
referências;
Anexo I-C – Fotos de Referência do ambiente.
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5. Local e prazo de
instalação

6. Prazo de Garantia
e Assistência
Técnica

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

9. Sanções
Administrativas

Os materiais deverão ser instalados no local descrito
segundo ANEXO I-A, I-B e I-C, a serem instalados no 13º
pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL, atual edifício Gazeta de Alagoas,
situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, em Maceió-AL, nos prazos de:
• Item I – Porta de vidro temperado - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item II – Marcenaria - 30 (trinta) dias corridos;
• Item III – Bancada granito - 15 (quinze) dias corridos;
• Item IV – Espelho - 10 (dez) dias corridos;
• Item V – Banquetas - 30 (trinta) dias corridos;
• Item VI – Luminárias pendentes - 30 (trinta) dias
corridos;
• Item VII – Cortina Persiana - 15 (quinze) dias corridos.
Todos a contar do recebimento da Nota de empenho.
Garantia Mínima:
• de 01 (um) ano para marcenaria e porta vidro
conforme conservação;
• Demais produtos de 06 (seis) meses.
Assistência Técnica : de 01 (um) ano para marcenaria e
porta vidro.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez)
dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente
após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a
opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar
as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 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;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento
do
objeto
ou
na
correção
de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
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contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo
ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome
da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV,
da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, conforme o caso, para imposição
da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e
quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
9.8 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;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se
houver, ou cobradas judicialmente.
Maceió/AL, 16 de julho de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122.7694
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ANEXO I-A
PLANTAS ARQUITETÔNICAS, DETALHES, LEGENDA, ITENS E DADOS TÉCNICOS

Planta de Locação da Lanchonete - 13º Pavimento

Edital do PE nº 68/2019 (0613648)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 956

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PLANTA BAIXA LEIAUTE PARA LANCHONETE
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TABELA REFERENCIAL DE ITENS EM PLANTA E NO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

ITEM do TR

ITEM em PLANTA

I
porta de vidro

único

18

01

4

02

5

II
marcenaria

III
balcão
granito
IV
espelhos
V
banquetas
VI
luminárias
pendentes
VII
cortina
persiana
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9

04

10

05

11

único

2

único

16

único

1

único

3

único
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CORTES E VISTAS REFERENTES À PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA (cotada) – ESPAÇO PARA A LANCHONETE

ATENÇÃO : Conferir medidas no local

DADOS TÉCNICOS :
1. Área interna total da lanchonete: 22,00 m²
2. Pé direito : 3,00 m já com forro de gesso
3. Pavimento na sede do TRE-AL: 13º pavimento
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4. Possui ponto de gás disponível

5. Parte elétrica existente compatível com os equipamentos a serem
instalados
6. Deverá ser instalado ar-condicionado Split de no mínimo 18.000 btu´s com
instalação a
ser executada pelo TRE-AL
7. Deverá o TRE-AL puxar pontos de luminárias pendente (item 3) pelo forro
de gesso
existente
8. Itens indicados na planta baixa (ver setas amarelas em destaque
abaixo) fora da
demanda do TRE-AL:
a) Fogão - 4 bocas (item 7 em Planta baixa)
b) Depurador do ar - acima do fogão (item 8 em Planta baixa)
c) Freezer vitrine para bebidas (item 13 em Planta baixa)
d) Geladeira (item 14 em Planta baixa)
e) Microondas (item 12 em Planta baixa)
f) Lixeira - de no mínimo 100 litros com pedal (item 6 em Planta baixa)
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ANEXO I-B
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ITEM

01
(refere-se
ao item
18 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de
vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m) /
10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor,
contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma
75 PTS como referência ou similar, além de todas
as ferragens necessárias em latão cromado,
fechadura, para garantir um bom funcionamento,
fechamento e manutenção, além de 01(um)
puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1” de
espessura, com0,80m de altura, da marca Geris
como referência ou similar. Deverá vir com faixa
(0,20 cm) de película jateada no campo da porta
eixo da fechadura, face interna do ambiente,
sentido
horizontal,
com
nomenclatura
LANCHONETE transparente (ver Planta Baixa em
Anexo I-A).

R$ 2.013,90

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MARCENARIA
ITENS

02
(refere-se
ao item 04
em Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Confecção e instalação de Balcão de atendimento com estrutura de MDF, de laminado decorativo de
15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado
(interno) e Painel - filetado de 15mm de
profundidade e 20mm de frente cada, com
espaçamento entre os filetes de 10mm, em
laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831
da marca Fórmica como referência ou similar.
Internamente
prateleiras
e
gavetas
com
amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas,
em MDF 15mm, branco texturizado da marca
Fórmica como referência ou similar. Puxadores em
calha de alumínio natural com tampinha nas
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03
(refere-se
ao item 05
em Planta
Baixa)

04
(refere-se
ao item 09
em Planta
Baixa)

05
(refere-se
ao item
10 em
Planta
Baixa)

06
(refere-se
ao item
11 em
Planta
Baixa)

extremidades. Porta com o mesmo acabamento do
painel composta de dobradiças e ferrolho(ver
Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé –
recuado, de laminado decorativo, sistema hot melt,
cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como
referência ou similar (ver Planta Baixa (acesso
único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em MDF
18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora,
revestida em laminado melamínico branco
texturizado da marca Fórmica como referência ou
similar, de alta pressão no sistema hot melt,
completo de dobradiças com puxadores verticais
em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em
Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Superior - com
estrutura de MDF ultra de 15mm, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF
ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado, textura Zebrano-RU, ref. M831 da
marca Fórmica como referência ou similar. Todo
ele com colagem em
hot melt .Com portas basculantes com pistão e
puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Confecção e instalação de armário Inferior - com
estrutura de MDF de 15mm, sistema hot melt,
branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão
texturizado preto Ref. L 121, da marca Fórmica
como referência ou similar, com portas e gavetas
(com trilhos deslizantes), completos de dobradiças
e puxadores em calha em alumínio natural com
tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto
texturizado, Ref. L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta
Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

R$ 1.493,70

R$ 4.537,80

R$ 4.718,50

R$ 240,15

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO E RODAMÃO EM GRANITO
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ITEM

07
(refere-se
ao item
02 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Fornecimento com instalação de uma bancada de
granito e rodamão preto São Marco, polido, para
assentamento em um balção em MDF com fixação
em parte na alvenaria, de espessura 2cm com
testeira de 04cm. Rodamão de 10cm de altura (ver
Planta Baixa e Cortes BB`, DD´, EE´e FF) em Anexo
I-A.

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 1.712,32

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ESPELHO

ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

08
(refere-se
ao item
16 em
Planta
Baixa)

02(duas) unidades de peças de espelhos medindo :
(1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre
a parede e o espelho, colado com silicone especial
de cura neutra, aplicado no sentido horizontal
acima do rodapé de granito, de forma que permita
circulação de ar por trás do espelho (ver Planta
Baixa e Cortes BB`e FF em Anexo I-A).
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FORNECIMENTO DE BANQUETAS

ITEM

09
(refere-se
ao item
01 em
Planta
Baixa)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
04 (quatro) unidades de banquetas, medindo
aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro
do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h),
com estrutura em aço, pintura epóxi na cor preto,
com encosto e amarração em Rattan na cor
capuccino e assento acolchoado revestido em
Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em
Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.222,52

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PENDENTES

Imagem de referência

Vista Frontal local luminárias

ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

10
(refere-se
ao item
03 em
Planta
Baixa)

03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone
em Alumínio preto e cobre com haste de altura
1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura
de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom
fosco externamente e dourado internamente,
completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca
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Caisma como referência ou similar ( ver corte BB
em Anexo I-A).
FORNECIMENTO DE CORTINA PERSIANA

ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

11
(refere-se
ao item
17 em
Planta
Baixa)

Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC)
50mm de largura de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma extensão de vão
de 3,90L x 90A, com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60m de comprimento da
marca Indusflex como referência ou similar (ver
Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).

VALOR MÁXIMO
ADMITIDO

R$ 2.557,83

Maceió/AL, 17 de maio de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
SMR - Seção de Manutenção e Reparos

Edital do PE nº 68/2019 (0613648)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 972

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO I-C
IMAGENS DE REFERÊNCIA DA LANCHONETE NO 13º PAVIMENTO DA SEDE DO TRE-AL
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Vista Externa da porta de acesso

Vista da Bancada em “L”

Vista interna

Vista da janela que receberá cortina
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Vista interna

Vista posterior ponto de computador
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Vista d Vista do recuo no forro gesso

Vista da viga de 2m de altura de pé direito

Vista das luminárias de teto

Vista do depósito

Vista da parede de saída do ambiente

Maceió, 17 de maio de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Assistente Técnico Judiciário (requisitado e arquiteta)
Seção de Manutenção e Reparos
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Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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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EDITAL Nº 76 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019

PROCESSO Nº 0000809-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)
Data: 12 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO),
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de
serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material
com instalação para a lanchonete que funcionará na atual sede do
TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço
com fornecimento de material e o fornecimento de material com
instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede do
TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos deste Edital.
2 – DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO
DO MATERIAL, DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.
Os serviços e o fornecimento dos materiais serão efetuadas
dentro dos seguintes prazos, a contar do recebimento da Nota de Empenho:
*Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 - 30 (trinta) dias corridos;
*Itens 7 e 11 – 15 (quinze) dias corridos;
*Item 8 – 10 (dez) dias corridos.
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2.2.
O prazo de garantia, será de, no mínimo, 12 (doze) meses para
marcenaria e porta de vidro, e para os demais materiais, 06 (seis) meses.
2.3.
Deverá ser prestada assistência técnica para a marcenaria e
porta de vidro pelo prazo de 12 (doze) meses.
3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
3.2.1.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes,
exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4 .1 .

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

das propostas, o pregoeiro dará início à
que os licitantes poderão encaminhar
do sistema eletrônico, sendo estes
recebimento e respectivo horário de

7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
que for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identiﬁcação do
licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
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utilizado para divulgação deste certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo
o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8 .1 .
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços
pelo critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a
aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido
como limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio
de pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional,
dispostos no Anexo I-B deste edital, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que
oferecer o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro
divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável,
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance 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.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9 . 1 . A habilitação do licitante vencedor será
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

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.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
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data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema
Comprasnet.
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. deste 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; e
c .4 ) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos
relativos à habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.4. A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade ﬁscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
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9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.4.
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 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9 .6 .
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão
sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos
sítios oﬁciais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
1 0 .1 .
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço
eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital
deverão ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (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.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a
este
Pregão,
nos sites
do
TRE/AL:
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção,
pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este
prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação
de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível
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a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio
para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) 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.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de
recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 2 .1 .
A adjudicação do objeto do presente certame será
viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da
autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do
objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso,
pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta
ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especiﬁcações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho,
devendo comunicar o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não ﬁzer a comprovação referida no
item anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado
outro licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
Os materiais serão instalados e os serviços prestados no
13º pavimento da atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atual
edifício Gazeta de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol,
Maceió/AL, dentro dos prazos estabelecidos no Item 2 deste edital, a contar do

Edital 76 (0613649)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 984

recebimento da Nota de Empenho.
15.2.

Os serviços e os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações do Anexo I-B;
b) deﬁnitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a veriﬁcação da
qualidade do objeto licitado e consequente aceitação pelo TRE/AL por meio de
atesto.
15.3.
Os serviços e os materiais serão rejeitados no caso de
incompatibilidade com as especiﬁcações previstas na proposta ou quando
inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às veriﬁcações, após o
recebimento provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto
do serviço e/ou do fornecimento.
15.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
15.6.
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.
15.7.
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 úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se
às sanções administrativas previstas na Seção 16.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso
IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
16.8.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.9.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.10.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
16.11.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
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16.12.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou
ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.13.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
16.14.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.15.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
16.15.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.16.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os
8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
16.17.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços
de instalação.
17.2.
pagamento.
17.3.
pagamento.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do

Em

nenhuma

hipótese,

haverá

antecipação

de

1 7 .4 .
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota ﬁscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
17.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)

\

I= (6/100)

365

\

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual
deste Tribunal para o exercício 2019, alocados nos Programas de
Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento
de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:

a ) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar e instalar os materiais nos prazos estabelecidos no item 2 deste
Edital, após o recebimento da Nota de Empenho;
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;
e) Prestar assistência técnica, para a marcenaria e porta de vidro, pelo prazo
de 12 (doze) meses;
f)

Indicar

endereço

eletrônico

Edital 76 (0613649)

(e-mail)

para

o

recebimento

de

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 988

expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
h) 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 da contratação objeto deste certame;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual (quando se tratar de fornecimento de
material) e Municipal (quando se tratar de prestação de serviço) ou estar
registrada junto ao SICAF em condição regular;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
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.
21.2.
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.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
21.4.
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.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-seá 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.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
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21.7.
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.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
21.10.
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.
21.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
2 1 .1 3 .
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especiﬁcado no item
21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A
técnicos;

– Plantas arquitetônicas, detalhes, legenda, itens e dados

ANEXO I-B – Tabela de Especificações;
ANEXO I-C – Imagens de Referência da Lanchonete no 13º pavimento da Sede
do TRE/AL;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
21.15.
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, 22 de outubro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0613648.

Em 24 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2019, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - UASG 70011

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço nº 82/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: S DE O
PEDROSA - ME, CNPJ 03.987.907/0001-84. Objeto: Pasta aba e elástico, formato 240 x 350
mm, em papel cartão duplex (4.000 UND), valor unitário R$ 1,24; Pasta A-Z lombo largo
(1.000 UND), valor unitário R$ 8,18. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Nº Processo: 0005276-44.2019. Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
especificações descritas no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/10/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00067-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

Ata de Registro de Preço nº 83/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: R DA S
AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CNPJ 04.003.942/0001-84. Objeto: Borracha
vinílica branca, com capa plástica protetora (960 UND), valor unitário R$ 0,60; Caneta
corretiva multiuso, ponta de metal sistema squeeze (960 UND), valor unitário R$ 2,00;
Caneta esferográfica, tinta preta (200 CX), valor unitário R$ 16,65; Caneta esferográfica,
tinta vermelha (60 CX), valor unitário R$ 17,00; Caneta para CD permanente cor preta,
ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 15,80; Caneta para CD permanente cor
vermelha, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 15,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta preta (20 CX), valor unitário R$ 13,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta verde (20 CX), valor unitário R$ 14,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta vermelha (40 CX), valor unitário R$ 14,00; Pasta A-Z lombo
estreito (1.000 UND), valor unitário R$ 7,00; Pasta plástica aba e elástico, em polipropileno
(2.000 UND), valor unitário R$ 1,12; Pasta plástica tipo L, formato A4 (150 UND), valor
unitário R$ 0,40; Prendedor/presilha metálica para crachá, tipo jacaré (20 PCT), valor
unitário R$ 39,00; Tinta preta para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$
2,60; Tinta verde para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$ 3,00; Tinta
vermelha para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$ 2,65. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 22/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0000809-22.2019. Objeto: Prestação de serviço com fornecimento de material
e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual
sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.. Total de Itens
Licitados: 11. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00068-2019. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/11/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

Ata de Registro de Preço nº 84/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: DIONNES DA
S GAMA, CNPJ 09.010.591/0001-52. Objeto: Caneta esferográfica retrátil com tinta PRETA
(250 CX), valor unitário R$ 24,14. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

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

Ata de Registro de Preço nº 85/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: T DA S
LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ 10.847.885/0001-12. Objeto: Apontador
manual para lápis com depósito retangular (480 UND), valor unitário R$ 0,55; Caneta
esferográfica, tinta azul (1.000 CX), valor unitário R$ 16,60; Caneta fixa bolinha, com fita
dupla face, para balcão com corrente de metal (300 UND), valor unitário R$ 19,80; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor amarela (240 CX), valor unitário R$ 9,05; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor laranja (120 CX), valor unitário R$ 9,00; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor violeta (120 CX), valor unitário R$ 9,50; Caneta
para CD permanente cor azul, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 19,90;
Caneta para CD permanente cor verde, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário
R$ 17,90; Lápis preto cilíndrico grafite HB nº 2 (30 CX), valor unitário R$ 21,05; Lapiseira
recarregável 0.7 mm (480 UND), valor unitário R$ 2,01; Pincel atômico com tinta
permanente cor verde (100 CX), valor unitário R$ 15,20; Pasta ofício, em papel cartão
duplex (4.000 UND), valor unitário R$ 1,00; Pasta catálogo, cor preta, com 100 Envelopes
plásticos PP Grosso (20 UND), valor unitário R$ 9,18; Pasta ofício, em polipropileno, com
grampo trilho plástico (2.000 UND), valor unitário R$ 0,93; Pasta plástica aba e elástico,
lombo 30 mm, 235 x 350 mm (300 UND), valor unitário R$ 1,41; Pasta plástica aba e
elástico, lombo 25 mm, 180 x 245 mm (1.500 UND), valor unitário R$ 1,99. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

(SIASGnet - 22/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0006877-85.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de
copeiragem, conforme especificações constantes no Anexo I-A do Edital.. Total de Itens
Licitados: 21. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00069-2019. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/11/2019 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

Ata de Registro de Preço nº 86/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: IDPROMO
COMÉCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 17.791.755/0001-54. Objeto: Cordão para crachá
personalizado Impressão digital (2.000 UND), valor unitário R$ 2,65; Cordão para crachá,
personalizado impressão em Silkscreen (3.000 UND), valor unitário R$ 2,31;
Prendedor/ponteira para pendrive, Cor branca (3.000 UND), valor unitário R$ 0,4069;
Prendedor/ponteira para pendrive, Cor preta (3.000 UND), valor unitário R$ 0,4069.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 - UASG 70029
Nº Processo: 0002124-58.2019. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição
de material permanente (mobiliário).. Total de Itens Licitados: 42. Edital: 24/10/2019 das
12h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00019-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

Ata de Registro de Preço nº 87/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: L.G.
FURTADO - ME, CNPJ 23.917.074/0001-92. Objeto: Caneta esferográfica escrita fina, tinta
azul (60 CX), valor unitário R$ 22,90; Caneta esferográfica escrita fina, tinta vermelha (10
CX), valor unitário R$ 24,19; Pincel marcador para quadro branco, com tinta azul (40 CX),
valor unitário R$ 17,19. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

Ata de Registro de Preço nº 88/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: PAPER SHOP
COMERCIAL - LTDA, CNPJ 63.726.400/0001-07. Objeto: Apontador manual para lápis, tipo
mesa, com reservatório (80 UND), valor unitário R$ 23,90; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor azul (120 CX), valor unitário R$ 9,22; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor rosa (120 CX), valor unitário R$ 9,38; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor verde (120 CX), valor unitário R$ 9,19; Pincel atômico com tinta
permanente cor azul (400 CX), valor unitário R$ 13,98; Pincel atômico com tinta
permanente cor preta (200 CX), valor unitário R$ 11,48; Pincel atômico com tinta
permanente cor vermelha (200 CX), valor unitário R$ 11,17. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

(SIASGnet - 23/10/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço nº 27/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: BEATRIZ
BRUST DE SOUZA - ME, CNPJ 22.327.937/0001-09. Objeto: Bandeja aço inox, sel alças, 480
mm x 320 mm (90 UN), valor unitário R$ 36,80; Coador de pano (150 UN), valor unitário
R$ 7,10; Mexedor plástico tipo palheta, 11 cm de comprimento (250 PCT), valor unitário R$
5,19; Xícara de porcelana, cor branca, 75 ml com pires (960 UN), valor unitário R$ 8,60.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 89/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: HOLANDA
PAPELARIA - EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70. Objeto: Caneta esferográfica retrátil com
tinta azul (250 CX), valor unitário R$ 25,86; Caneta esferográfica retrátil com tinta
vermelha (125 CX), valor unitário R$ 28,73; Caneta esferográfica escrita fina, tinta preta (20
CX), valor unitário R$ 25,21; Grafite HB, 0,7 MM, tubo plástico com 12 minas (240 TUBO),
valor unitário R$ 0,74; Tinta azul para pincel/marcador permanente (480 FRASCO), valor
unitário R$ 3,99. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 28/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: COMERCIAL
TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 22.906.038/0001-60. Objeto: Acendedor
multiuso (160 UN), valor unitário R$ 29,99; Kit ligação flexível para instalação de gás,
mangueira com malha em aço inoxidável (15 UN), valor unitário R$ 50,57; Porta copos,
material aço inox, formato redondo, 12 cm de diâmetro (8 PCT), valor unitário R$ 152,98;
Porta-filtro para filtro de papel nº 102, valor unitário R$ 25,43. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço nº 112/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SCORPION
INFORMATICA EIRELI, CNPJ 04.567.265/0001-27. Objeto: HD Externo, 1 TB, cor preto, USB
3.0, taxa de transferência: ~5.0 GB (10 UND), valor unitário R$ 302,91. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 29/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: JGB DA
AMAZONIA EIRELI, CNPJ 15.811.644/0001-37. Objeto: Copo descartável, material isopor
(EPS), 180 ml (1.600 PCT), valor unitário R$ 2,67; Copos descartáveis, tipo PP
(polipropileno), 200 ml, valor unitário R$ 2,36. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 113/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SEGINFO
COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ 05.807.475/0001-08. Objeto: Cartão de
memória SDHC 8 GB (100 UND), valor unitário R$ 29,86. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 30/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: JR
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto: Bule
inox, capacidade 1 litro (6 UN), valor unitário R$ 116,96. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 114/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07. Objeto: Apoio
de pulso para teclado, fabricado em gel, na cor preta, base antideslizante (500 UND), valor
unitário R$ 15,00; Conector de rede RJ45 macho, compatível com cabo UTP sólido e cabo
UTP flexível, CAT5E 568-C.2 RoHS, corpo Termoplástico não propagante a chama (10.000
UND), valor unitário R$ 0,14; Mouse Pad com apoio para pulso, formato ergonômico
ambidestro (500 UND), valor unitário R$ 10,51. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 31/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: LG FURTADO
BRAGA ME, CNPJ 23.917.074/0001-92. Objeto: Copos descartáveis, tipo PP (polipropileno),
80 ml (2.500 PCT), valor unitário R$ 2,21; Garrafa térmica inox de 2,2 litros (200 UN), valor
unitário R$ 131,11; Garrafa térmica inox de 1~1,2 litros (350 UND), valor unitário R$
107,66; Guardanapos de papel, FOLHA SIMPLES (2.880 PCT), valor unitário R$ 0,64.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 115/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada:
INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ 10.807.978/0001-13. Objeto:
Leitor universal externo, tipo USB, com LED indicador, para cartões de memória (50 UND),
valor unitário R$ 18,64; Cabo extensor USB 2.0 (300 UND), valor unitário R$ 7,66. Validade
do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 32/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: NB
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ
20.425.201/0001-48. Objeto: Porta copos, material aço inox, formato redondo, 9 cm de
diâmetro (90 PCT), valor unitário R$ 45,63. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 116/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SOLARIS
TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ 11.099.588/0001-07. Objeto: Cabo de força novo padrão
Brasileiro, 3 pinos (2P+T - 250V), compatibilidade para monitor, PC e Eletrônicos,
certificado pelo INMETRO (150 UND), valor unitário R$ 11,76. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 33/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: R G XAVIER
GUIMARAES EIRELI - EPP, CNPJ 32.969.749/0001-38. Objeto: Toalha de papel folha dupla,
picotada e aerada, branca (1.360 PCT), valor unitário R$ 2,89. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102400148

Nº 207, quinta-feira, 24 de outubro de 2019
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

À CPREG,
Ao Pregoeiro, após publicação do Aviso de
Licitação no DOU e do Edital no Portal da Transparência,
para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/10/2019, 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
0613656 e o código CRC 89C4DCA1.
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bqrq´µp¶tpèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod
`pqrstquvq
MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
YTHZQI[\TMG]]J[GPTMI^I\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LMLMLMPGMIJMNNXNWxUVV|X
M
MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
\\_{xx]IJX\RI
G^XZ]XRx]IJxHT[\RT^GPTRI\IR[TX__GHGTPTHZQI[\THT[}IRJRJ
PTRGTGHI]]TI\IR[TVMJ[}TRQG[PTMTMHKPJTMIRJ}JHGPTRM
MIMTMHKPJTMMa·X
M

¸#"(-"-$̧"'0,¹*+-$º$»¼½$º$¾¸¿%À

x¡MMVONONVOMM£TR\GRJGM£RI]JP[HJGM
£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡x£x¦£
M°M£Y ¥¡MY°M¡²Á¥M¦°¥M¡°MY M¦°LM[TMZ]TMPG]MG\RJZJS«I]M¬ZIM^IM]±TMHT[}IRJPG]M_I^TMGR\JTMy~LMJ[HJ]TMLMPGM
IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIMZ^TMPIMUVVUL
M
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-0452 1266127 1212 1444455484556 494:445568 16;16 
<=>6 ?76@67;<@678A2 126 662121 27B12=AC88DDD464E64?
Portaria PREGOEIROS (0622007)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 994

012456789 256

8845  2 4567

1

EFGHIJFK
LL
MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F^FEL^F_FEEML`MJMI`MabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL^MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL`cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP
QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLXZLOTXYLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXYZLZgL\TLxNZNNZWYZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQLd~gVXTlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\VZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeVYZL\ZULxNTWTUP
L
RLMLGTZL\TLIVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VUZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYeLd`HpMlwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZULNTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP
L
RLaZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeVY\YLYLeVhVOYZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTjZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL`ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGTZL\TL
IVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gVZL\ZLxNTWZwLXZULOTNsZUL\ZLRL\TUOTLYNOVWZP
LL
RLHULxNTWZTVNZULxZ\TNZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP
L

MNOPLRLHLNTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\gZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwLgUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZLNWZwLYLVX\VhYZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZXThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYgVeVYNLZULONY{YeZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNYZLs|XVsZL\TLL
d~gYNTXOYLTLZVOZLZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhYZP
L
L
MNOPLRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXOXVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiLTNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONYZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsYZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZULNTWTUL\TUOTLbNV{gXYeP
L
L
MNOPLRLvVYNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXYTUK
L
L
YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TNZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUYZL\TLZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeOXTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYXXhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYLZNOYNVYm
L
L
{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TNZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUYZL\TLZNYUwLhZsLZLZ{TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLXsTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm
L
L
hlLMLhZsgXVhYZLTsL\ThZNNXhVYL\YULYe|XTYULYlL\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\XhVYLs|XVsYL\TL}LdONVXOYlL\VYUL
GTZL\TLIVhVOYTULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEFMIm
L
L
\lLaYLNTYeVYZL\ZULxNTWTUwLTeTONXVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYNZLgsLNTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUTYsLXThTUUiNVZUwLYL
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-0452 1266127 1212 1444455484556 494445568 16:16 
;<=6 >76?67:;?678@2 126 662121 27A12<@B88CCC464D64>
Portaria PREGOEIROS (0622007)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 995

012456789 256

8845  2 4567

17

EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS
K
K
MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMW^G_W`aJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEW`aJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFW^KLWK^GEGHW`aJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji
KK
jFHiKklKmW^PJKMNOMEGW^KLMHMFZGXW`aJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[W^hJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi
KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM^KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi
KK
jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi
K
K
jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[^GEW`aJi
K
K
{|}|~{{{
K
|}||
KKK
WEMGbKxkKLMKZWF`JKLMKedxiK
JEYZMXHJKWNNGXWLJKM^MHFJXGEWZMXHMKOJFK{
{{bK|}||bKMZKxyqdqedxbKsNKxyexbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbKbK[bKLWKrMGKxxi¡xqeddvi
K
jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHOqqNMGiHFM¢
W^i£YNi[FqNMGqEJXHFJ^WLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF¨G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKELGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKELGRJK¬o¬Kª®¯°i
K
±±{²¯±³«´µ´©«¶·{¯{
UKpmp¸jo¹jUoKQopmpºnpKUKno¸»ºjrKop¹UºjrKprpnUojrKpKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK^MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd¢vyiedxivideiykdxbKopmUr¼p
jFHiKxliKMNGRXWFKWKNMFPGLJFWKjºprrpKjr¼pmKopmbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXW^GNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXW^bKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEW^G_W`aJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXW^Kp^MGHJFW^KLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK^MRWGNKMK
FMRY^WZMXHWFMNKLJKNMYKHGHY^WFi
jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[^GEW`aJi
WEMGbKxyKLMKZWF`JKLMKedxiK
K
QpoUKj»¹»mnUKpºUºÁjKpKjojÂ½U
!"#$%&'!()*"#+,#-./'0,#$%&'"!,%#+&#1%,2",/342 1255126 1212 1343455474556 4839345568 15:15 
;<=5 >65?56:;?568@2 125 552121 26A12<@B77CCC353D53>
Portaria PREGOEIROS (0622007)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 996

Proposta EMPRESA (0622009)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 997

Proposta EMPRESA (0622009)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 998

Proposta EMPRESA (0622009)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 999

Proposta complementação 01 (0622034)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 1000

•••
••
•••
••

INSTITUTO
FEDERAL
Alagoas
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~
PÁTRIA AMADA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Alagoas
Campus Murici

BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova,
aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa JOAO LOPES
DE LIMA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 27.724.827/0001-02,
estabelecida na Alameda Doutor Moacyr Tavares Lopes, s/n, bairro Pinheiro,
na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, prestou serviços ao INSTITUTO
FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI, CNPJ nº 10.825.3743/000902, com a entrega do Fornecimento/Instalação de Persianas no valor de R$
6.561,00 pelo empenho 2018NE800276.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima
referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa
cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone
técnica e comercialmente, até a presente data.

Maceió, em 13 de março de 2019.

VANESSA RODRIGUES GUSMÃO
SIAPE 2013158
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Vanessa Rodrigues de Gusmã,)
Chefe Oepto. Ad1rnr1stração
Mal. SIAPE 28',3158
IFAL · Câmpus Murici

Loteamento Prefeito Pedro Te nó rio Raposo, BR 104, Km. 57
Murici/AL - CEP 57820-000 - Fone:(82) 2126-6340

Proposta complementação 02 (0622037)
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

Sr.Chefe SMR.
Seguem proposta e documentos complementares
em razão da necessidade de avaliar a conformidade técnica,
Pregão 68/2019.0622007; 0622034; 0622037.
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 14:47, 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
0622050 e o código CRC 2B0A8D91.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

À arquiteta Luciana Breda.
Prezada servidora, atribuo os presentes autos a
V.S.ª, autora do termo de referência da contratação em tela,
para atendimento ao Despacho PREG 0622050.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 13/11/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622146 e o código CRC 35F50343.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6826 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhor Pregoeiro,
Em análise ao que se pede em nada se tem a discordar quanto a
esta solicitação de avaliação a conformidade técnica no Despacho PREG
em evento (0622050).
Atento apenas, oportunamente, para que a empresa vencedora
deste certame cumpra rigorozamente além do que se pede:
1. A conferência de medidas in loco
2. Como a sequência concomitante de execução sistemática para cada item
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 14/11/2019, às 11:03, 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
0622501 e o código CRC F9F2E15C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

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

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

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

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

0622007

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

NÃO OCORREU

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

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

Despacho PREG 0623693
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8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

X

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

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO 0622146

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado?

X

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação

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

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG/ SICAF/NIVEL
CREDENCIAMENTO/COMPLEMENTAÇÃO FISCAL
0623664

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

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15.

NÃO FOI NECESSÁRIO, PREGOEIRO ATUALIZOU NA SESSÃO
ELETRÕNICA

CERTIDÕES: DÉBITOS TRABALHISTA, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, CNJ, TCU

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0623681

X

0623646

0623660

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

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

CONFORME ITEM 18.1

X

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

X

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

CONFORME ITEM 16 DO PRESENTE DOCUMENTO

CONFORME ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
X
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)
O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

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

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

X

NÃO OCORREU RECURSO

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO
DE BARROS NETO 0623676

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
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NÃO OCORREU RECURSO

eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?
28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO

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

0623685

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

NÃO OCORREU RECURSO

Proposta: 0622009; 0622034
31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x

Resultado Fornecedor - 0623677

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/11/2019, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623693 e o código CRC 444DA5A6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007008-60.2019.6.02.8000
: SAD
: FASE EXTERNA PREGÃO 68/2019

Parecer nº 2446 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 68/2019, objetivando a
prestação de serviço com fornecimento de material com
instalação para a lanchonete que será instalada na atual sede
do
TRE/AL,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0613648).
Quanto às listas de veriﬁcação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000,
que
regulamentou
sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o
ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no evento (0623693).
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

Questionário

Item

Sim
Não Evento
N/A

1

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

SIM

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

0613655

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

Para a Administração Pública Federal:
2

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

SIM Idem

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

3

4

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

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

SIM Idem

SIM 0623676

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

5

6

7

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

SIM 0623685

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Fase
posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

SIM 0623693

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

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

SIM Idem

9

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

SIM 0622009

10

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

SIM 0623660

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, alterado
pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei nº
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8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 68/2019
e subsequente contratação de JOÃO LOPES DE SILVA
JUNIOR (Casa Decor), CNPJ 27.724.827/0001-02, para o
fornecimento de material com instalação para a lanchonete
que funcionará na atual sede do TRE/AL, conforme
a proposta comercial (0622009):

Item

Unidade
de
Quantidade
Medida

Descrição / Especificação

Valor
Unitário

Valor
Global

1

Fornecimento e montagem de
01(uma)
porta
de
vidro
temperado medindo (0,91 m X
2,10 m)/ 10mm de espessura,
de girp 90 graus, incolor,
contendo mola hidráulica de
piso da marca Dorma 75 PTS
como referência ou similar,
além de todas as ferragens
necessárias
em
latão
cromado, fechadura, para
garantir
um
bom
funcionamento, fechamento e
manutenção, além de 01 (um)
puaxador dupla face, tubular,
de inox polido, 1de espessura,
com 0,80 m de altura, da
marca Geris como referência
ou similar. Deverá vir com
faixa (0,20 cm) de película
jateada no campo da porta
eixo
da
fechadura,
face
interna do ambiente, sentido
horizontal, com nomenclatura
LANCHONETE transparente

UNID

01

R$
R$
1.993,00 1.993,00

2

Confecção e instalação de
Balcão de atendimento - com
estrutura
de MDF, de
laminado decorativo de 15
mm, sistema hot melt, ultra
branco texturizado (interno) e
Painel - ﬁletado de 15 mm de
profundidade e 20 mm de
frente
cada,
com
espaçamento entre os ﬁletes
de 10 mm, em laminado
decorativo
em
padrão
amadeirado, textura ZebranoRU, sistema hot melt, ref.
M831 da marca Fórmica como
referência
ou
similar.
Internamente prateleiras e
gavetas com amortecimento,
ferragem
e
fechaduras
cilindricas, em MDF 15 mm,
branco texturizado da marca
Fórmica como referência ou
similar. Puxadores em calha
de alúminio natural com
tampinha nas extremidades.
Porta
com
o
mesmo
acabamento
do
painel
composta de dobradiças e
ferrolho (ver Planta Baixa e
Corte CC em anexo I).
Rodapé
- recuado, de
laminado decorativo, sistema
hot melt, cor preto TX, Ref. L
121 da marca Fórmica como
referência ou similar

UNID

01

R$
R$
4.338,00 4.338,00

3

Porta de giro em duas folhas
(Depósito) - em MDF 18 mm,
medindo 0,86 x 2,00 m de fora
a fora, revestida em laminado
melanímico
branco
texturizado da marca Fórmica
como referência ou similar, de
alta pressão no sistema hot
melt, completo de dobradiças
com puxadores verticais em
calha de alumínio natural com
tampinha nas extremidades

UNID

01

R$
R$
1.478,00 1.478,00

4

Confecção e instalação de
armário
Superior
com
estrutura do MDF ultra de 15
mm,
branco
texturizado
(interno) e (externamente) em
MDF ultra 15 mm, sistema hot
melt, revestido no padrão
amadeirado, textura ZebranoRU, ref. M831 da marca
Fórmica com referência ou
similar. Todo ele com colagem
em hot melt. Com portas
basculantes com pistão e
puxadores
em calha
em
alumínio
natural
com
tampinha nas extremidades

UNID

01

R$
R$
4.440,00 4.440,00

UNID

01

R$
R$
4.670,00 4.670,00

5

Confecção e instalação de
armário
inferior
com
estrutura de MDF de 15 mm,
sistema hot melt, branco
texturizado
(interno)
e
(externamente)
em
MDF
15mm, sistema hot melt, no
padrão texturizado preto Ref.
L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, com
portas e gavetas (com trilhos
deslizantes ), completos de
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dobradiças e puxadores em
calha em alumínio natural
com
tampinha
nas
extremidades

6

Prateleira - com estrutura de MDF
de 30 mm, preto texturizado, Ref.
L 121, da marca Fórmica como
referência ou similar, sistema hot
melt
Fornecimento com instalação de
uma bancada de granito e
rodamão preto São Marco, polido,
para assentamento em um balcão
de MDF com fixação em parte na
alvenaria, de espessura 2 cm com
testeira de 04 cm. Rodamão de 10
cm de altura

R$
237,00

R$
237,00

UNID

01

UNID

01

8

02 (duas) unidades de peças de
espelhos medindo: (1,34 x 0,35)m
e (0,77 x 0,35)m, cristal 4 mm,
com detalhe em bisotê de 1 cm,
com proteção de entre a parede e
o espelho, colado com silicone
especial de cura neutra, aplicado
no sentido horizontal acima do
rodapé de granito, de forma que
permita circulação de ar por trás
do espelho

UNID

01

R$
407,00

R$
407,00

9

04 (quatro) unidades de
banquetas,
medindo
aproximadamente: altura até
assento 72 cm, altura até
encosto 95 cm, largura 33 cm,
diâmetro do assento 33 cm,
encosto 23 cm(I) x 34 cm (h),
com
estrutura
em
aço,
pintura epóxi na cor preto,
com encosto e amarração em
Rattan na cor capuccino e
assento acolchoado revestido
em Corino preto

UNID

04

R$
550,00

R$
2.200,00

10

03
(três)
unidades
de
Luminárias Pendentes, Cone
em Alumínio preto e cobre
com haste de altura 1,20m,
medindo aproximadamente 27
cm de altura de cúpula e 17
cm de diâmetro, na cor
marrom fosco externamente e
dourado
internamente,
completas de lâmpadas led
ref. 3701 da marca Caisma
como referêncioa ou similar

UNID

03

R$
273,33

R$
820,00

UNID

01

7

11

Persiana horizontal em madeira
Sintética (PVC) 50 mm de largura
de lâmina, na cor tabaco ou
marrom escuro, para cobrir uma
extensão de vão de 3,90L X 90A,
com bastão de manuseio das
lâminas de no mínimo 1,60 m de
comprimento da marca Indusflex
como referência ou similar

R$
R$
1.695,00 1.695,00

R$
R$
2.530,00 2.530,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 1: R$ 24.808,00 (vinte e quatro mil oitocentos e oito reais)

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 20/11/2019, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/11/2019, às 16:15, 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
0624284 e o código CRC ED441208.

0000809-22.2019.6.02.8000

0624284v29

Parecer 2446 (0624284)

SEI 0000809-22.2019.6.02.8000 / pg. 1054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 20 de novembro de 2019.

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0623676),
o Resultado por Fornecedor (0623677), o Termo de
Adjudicação (0623685), e, ﬁnalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(0624284), torno os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 20/11/2019, às 19:35, 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
0624711 e o código CRC 6905F70D.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000809-22.2019.6.02.8000
: Secretaria de Administração

ASSUNTO

: Pregão Eletrônico nº 68/2019. Revogação do certame. Interesse público.

Decisão nº 3696 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP

Recebo conclusos estes autos para homologação do
Pregão Eletrônico nº 68/2019, que teve por ﬁnalidade a prestação de
serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material
com instalação para a lanchonete que se pretendia instalar na atual
sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração. Há, nos autos, manifestação da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0624284) pela plena
legalidade de tramitação do feito.
A análise do presente contexto fático exige, para a sua
consumação,
também
a do Processo SEI
nº
000038917.2019.6.02.8000, já que, por natureza e, principalmente, pela
relação de objetos, são umbilicalmente correlatos.
Sucede que a instalação do estabelecimento do último
pavimento deste Regional para o fornecimento de lanches e refeições
seguia um cronograma que haveria de ser coordenado já que, para
que se desse a presente contratação, necessário seria também o
exaurimento de curso daquele já referidos feito.
Contudo, e conforme consta de decisão (0631562), resta
evidente o malogro daquele imprescindível certame, fato que
repercute imediatamente na solução a ser aplicada aos presentes
autos.
Compulsando os termos daquela decisão, salutar que seja
evidenciado que os seguidos insucessos daqueles autos decorrem de
um complexo contexto que, em breve síntese, envolve o equilíbrio da
equação custo-benefício, em tudo essencial para que interessados
acorressem à convocação pública.
Cabível aqui referir que não há como homologar o
presente procedimento sem que haja providências análogas naqueles
já referidos autos, pois ensejaria contratação absolutamente
descabida de justificativa.
Mas não é só.
Em simultâneo com esses argumentos, tornam-se
imperioso referir as pendências da ediﬁcação que ora sedia este
Tribunal, já que não conta com regularização junto ao poder público
municipal e ao Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.
Tais aspectos, que são precedentes à investidura deste
signatário da gestão administrativa, foram objeto de especíﬁco
dispositivo consignado em termo aditivo cuja ﬁnalidade foi a de
prorrogação da vigência do contrato de locação por um período de
um ano. Perpetrada tal subversão contratual, sucedeu-se à aplicação
de sanção administrativa à locadora sem, contudo, alcançar o êxito
almejado, qual seja, a regularização do imóvel.
A repercussão desse fato é inequívoca para os presentes
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autos.
As referidas pendências de regularização na ediﬁcação
redundariam na absoluta impossibilidade de granjear as licenças
públicas essenciais à exploração do espaço público com a ﬁnalidade
de prestar serviços de lanches e refeições. Consigne-se que,
conforme salientado na decisão 0631562, a imposição de sanção,
observada em decisão (0608019) registrada nos autos do Processo
SEI nº 0004252-78.2019.6.02.8000, é posterior às iniciativas de
viabilizar a instalação do empreendimento e que, por condições
absolutamente inerentes às peculiaridades da contratada, não parece
alcançar êxito a curto prazo já que, estando em plena vigência a
penalidade por ser a relação de trato continuado, não houve sequer
manifestação da apenada no sentido de apresentação de recurso.
Além disso, registre-se que a locadora, pessoa jurídica de
direito privado, encontra-se ora em processo de recuperação judicial.
Ora, ao subsumir o panorama fático aos ditames da
legislação de regência das contratações a cargo da administração
pública, vislumbra-se a inequívoca incidência, ao presente caso, das
preleções do artigo 49, caput, da Lei nº 8.666/93.
É fato que, para ﬁns de predominância ao caso dos
postulados da legalidade, da ﬁnalidade, da razoabilidade, da
segurança jurídica e, principalmente, da eﬁciência, necessário
esclarecer que o resguardo do interesse público, neste caso, exige o
reconhecimento de que situações de cunho fático e superveniente
inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se
encontra exposto.
Não há como negar a imprevisibilidade dos fatos acima
enumerados. São inafastáveis os contextos que anelam a
inviabilidade de contratação do objeto relativo ao Processo SEI nº
0000389-17.2019.6.02.8000, essencial para que se dê a presente
contratação, assim como o atual estágio de irregularidade deste
imóvel, fato que inviabiliza por completo o funcionamento regular de
qualquer estabelecimento em suas dependências, sobretudo um que
tenha por finalidade a exploração do comércio de refeições.
Há, nos autos, ﬂagrante situação que impõe a revogação
do certame público, já que vicejam aspectos relativos à conveniência
e oportunidade, de condão indiscutivelmente contundente segundo
os postulados que regem a Administração Pública.
Tudo posto, com esteio no artigo 49, caput, da Lei nº
8.666/93 e pelas razões aqui exaustivamente expostas, REVOGO o
presente processo licitatório.
Sigam os autos à Secretaria de Administração para a
publicação da presente decisão, intimação dos interessados e demais
providências que se façam necessárias.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/12/2019, às 16:50, 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
0631660 e o código CRC BA6E8E65.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00068/2019
Às 20:11 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 0000809-22.2019,
Pregão nº 00068/2019.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor Estimado: R$ 25.083,3900
Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 24.808,0000 .
Itens do grupo:
1 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
2 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
3 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
4 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
5 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
6 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
7 - PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO
8 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
9 - BANQUETA
10 - LUMINÁRIA
11 - PERSIANA TIPO CORTINA
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Fornecimento e montagem de 01(uma) porta de vidro temperado medindo (0,91m X 2,10m)
/ 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor, contendo mola hidráulica de piso da marca Dorma 75 PTS como
referência ou similar, além de todas as ferragens necessárias em latão cromado, fechadura, para garantir um bom
funcionamento, fechamento e manutenção, além de 01(um) puxador dupla face, tubular, de inox polido, 1 de espessura,
com0,80m de altura, da marca Geris como referência ou similar. Deverá vir com faixa (0,20 cm) de película jateada no
campo da porta eixo da fechadura, face interna do ambiente, sentido horizontal, com nomenclatura LANCHONETE
transparente (ver Planta Baixa em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.013,9000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 1.993,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

19/11/2019
13:48:41

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 1.993,0000

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=817603&tipo=t
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Revogado 04/12/2019
JOSE
20:11:55 RICARDO
ARAUJO
E SILVA

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de Balcão de atendimento - com estrutura de MDF, de laminado
decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra branco texturizado interno) e Painel - filetado de 15mm de profundidade e
20mm de frente cada, com espaçamento entre os filetes de 10mm, em laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, ref. M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Internamente prateleiras
e gavetas com amortecimento, ferragem e fechaduras cilíndricas, em MDF 15mm, branco texturizado da marca Fórmica
como referência ou similar. Puxadores em calha de alumínio natural com tampinha nas extremidades. Porta com o mesmo
acabamento do painel composta de dobradiças e ferrolho(ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I). Rodapé recuado, de
laminado decorativo, sistema hot melt, cor preto-TX, Ref. L 121 da marca Fórmica como referência ou similar (ver Planta
Baixa (acesso único) e Cortes BB´, DD´, EE´ e FF´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.338,8500
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 4.338,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:41

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 4.338,0000

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
JOSE
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
04/12/2019 RICARDO
Revogado
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
20:11:55 ARAUJO
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
E SILVA
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Porta de giro em duas folhas (Depósito) em MDF 18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a
fora, revestida em laminado melamínico branco texturizado da marca Fórmica como referência ou similar, de alta pressão
no sistema hot melt, completo de dobradiças com puxadores verticais em calha de alumínio natural com tampinha nas
extremidades (ver Planta Baixa e Corte CC´ em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.493,7000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 1.478,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:41

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 1.478,0000

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
JOSE
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
04/12/2019 RICARDO
Revogado
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
20:11:55 ARAUJO
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
E SILVA
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de armário Superior - com estrutura de MDF ultra de 15mm, branco
texturizado (interno) e (externamente) em MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão amadeirado, textura
Zebrano-RU, ref. M831 da marca Fórmica como referência ou similar. Todo ele com colagem em hot melt .Com portas
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=817603&tipo=t
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basculantes com pistão e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e
Cortes AA´, CC´, DD`e EE´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.537,8000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 4.440,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:41

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 4.440,0000

JOSE
04/12/2019 RICARDO
Revogado
20:11:55 ARAUJO
E SILVA

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Confecção e instalação de armário Inferior - com estrutura de MDF de 15mm, sistema hot
melt, branco texturizado (interno) e (externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão texturizado preto Ref. L
121, da marca Fórmica como referência ou similar, com portas e gavetas (com trilhos deslizantes), completos de
dobradiças e puxadores em calha em alumínio natural com tampinha nas extremidades (ver Planta Baixa e Cortes AA´,
CC´, DD`e EE ´em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.718,5000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 4.670,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:41

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 4.670,0000

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
JOSE
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
04/12/2019 RICARDO
Revogado
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
20:11:55 ARAUJO
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
E SILVA
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro
Descrição Complementar: Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm, preto texturizado, Ref. L 121, da marca
Fórmica como referência ou similar, sistema hot melt (ver Planta Baixa e Cortes AA´ e DD` em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 240,1500
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 237,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

19/11/2019
13:48:41

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 237,0000

Revogado 04/12/2019
JOSE
20:11:55 RICARDO
ARAUJO
E SILVA

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=817603&tipo=t
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público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO
Descrição Complementar: PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO, MATERIAL GRANITO, APLICAÇÃO MONTAGEM DE
BALCÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.712,3200
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 1.695,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:41

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 1.695,0000

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
JOSE
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
04/12/2019 RICARDO
Revogado
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
20:11:55 ARAUJO
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
E SILVA
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 TRANSPORTE DE
VIDROS E ESPELHOS, TIPO 5 VENTOSA, TIPO TRIPLA PARA CARGA DE 25 KG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 411,2100
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 407,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:42

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 407,0000

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
JOSE
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
04/12/2019 RICARDO
Revogado
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
20:11:55 ARAUJO
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
E SILVA
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 9 - GRUPO 1
Descrição: BANQUETA
Descrição Complementar: 04 (quatro) unidades de banquetas, medindo aproximadamente: altura até assento 72 cm,
altura até encosto 95 cm, largura 33 cm, diâmetro do assento 33 cm, encosto 23cm(l) x 34 cm (h), com estrutura em
aço, pintura epóxi na cor preto, com encosto e amarração em Rattan na cor capuccino e assento acolchoado revestido em
Corino preto (ver Planta Baixa e Corte BB` em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.222,5200
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 2.200,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado 19/11/2019

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=817603&tipo=t
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04/12/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

13:48:42

01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 2.200,0000

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
JOSE
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
04/12/2019 RICARDO
Revogado
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
20:11:55 ARAUJO
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
E SILVA
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 10 - GRUPO 1
Descrição: LUMINÁRIA
Descrição Complementar: 03 (três) unidades de Luminárias Pendentes, Cone em Alumínio preto e cobre com haste de
altura 1,20m, medindo aproximadamente 27cm de altura de cúpula e 17cm de diâmetro, na cor marrom fosco
externamente e dourado internamente, completas de lâmpadas led ref. 3701 da marca Caisma como referência ou similar
( ver corte BB em Anexo I-A).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 836,6100
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 820,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:42

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 820,0000

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
JOSE
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
04/12/2019 RICARDO
Revogado
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
20:11:55 ARAUJO
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
E SILVA
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto
Item: 11 - GRUPO 1
Descrição: PERSIANA TIPO CORTINA
Descrição Complementar: PERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 1,10 M,
ALTURA 2,20 M, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EM ALUMÍNIO, BANDOCOM FECHAMENTO NAS
DUAS, TIPO VERTICAL, LARGURA LÂMINA 90 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.557,8300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Revogado na homologação
Adjudicado para: JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408 , pelo melhor lance de R$ 2.530,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

19/11/2019
Adjudicado
13:48:42

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR
01063046408, CNPJ/CPF:27.724.827/0001-02, Melhor lance : R$ 2.530,0000

JOSE
04/12/2019 RICARDO
Revogado
20:11:55 ARAUJO
E SILVA

De acordo com Decisão nº 3.696/2019 proferida no PA 000809-22.2019.6.02.8000,
que entendeu por revogar o certame para fins de predominância ao caso dos
postulados da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e,
principalmente, da eficiência, necessário esclarecer que o resguardo do interesse
público, neste caso, exige o reconhecimento de que situações de cunho fático e
superveniente inviabilizam a presente contratação, nos moldes do que ora se encontra
exposto

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=817603&tipo=t
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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.

À SLC, para necessária publicidade da Decisão que
revogou o certame e demais medidas cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2019, às 20:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0631940 e o código CRC 9DE4B4F9.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0631940

0631940v1
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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.

Em aditamento ao Despacho GSAD 0631940,
remeto os autos também à COFIN, para anulação da
respectiva reserva de crédito.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2019, às 20:34, 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
0631944 e o código CRC 9C98643E.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0631944

0631944v1
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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 (0631944).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/12/2019, às 13:29, 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
0632205 e o código CRC A9C71648.

0000809-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0632205

0632205v1
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05/12/2019

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
05/12/2019 18:42:07
Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para PublicaçãoPedido de Cotação
Divulgação
Eventos
Sub-rogação
Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 09/12/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
Apoio
nesta mesma data.
Sair
Resumo do Evento de Revogação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00068/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Objeto
Prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que
será instalada na atual sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.

Motivo do Evento de Revogação
Pendências de regularização na edificação redundariam na impossibilidade de granjear as licenças essenciais à
atividade
Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da Licitação

09/12/2019

A partir de 24/10/2019

Em 12/11/2019

às 08:00

às 14:00

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

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

000032

Visualizar Prévia da Matéria
Evento de Revogação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoPublicacaoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarPublicaca…

Comprovante de envio para publicação (0632775)
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06/12/19 09:45
DATA EMISSAO
DATA LIMITE
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
FAVORECIDO
TAXA CAMBIAL

USUARIO : ROBSON
: 06Dez19
NUMERO : 2019PE000682
:
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: 00001 - TESOURO NACIONAL
:
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
CANCELAMENTO DO PE 357. PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE. LANCHONETE. DESPACHO GSAD (0631944).
DECISÃO N. 3696 (0631660). SEI 809-22.2019.
EVENTO ESF PTRES
401083 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339039

UGR

PI
AIEF MANPRE

LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI - Pré-Empenho PE 682 (0632971)

UG : 070011

V A L O R
19.446,43

06Dez19

09:36
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06/12/19 09:47
DATA EMISSAO
DATA LIMITE
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
FAVORECIDO
TAXA CAMBIAL

USUARIO : ROBSON
: 06Dez19
NUMERO : 2019PE000683
:
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: 00001 - TESOURO NACIONAL
:
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
CANCELAMENTO DO PE 358. AQUISIÇÃO DE BANQUETAS. LANCHONETE. DESPACHO
GSAD (0631944). DECISÃO N. 3696 (0631660). SEI 809-22.2019.

EVENTO ESF PTRES
401083 1 084621

FONTE
ND
0100000000 449052

UGR

PI
AREA MOVEIS

LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI - Pré-Empenho PE 683 (0632974)

UG : 070011

V A L O R
2.222,52

06Dez19

09:43
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06/12/19 09:48
DATA EMISSAO
DATA LIMITE
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
FAVORECIDO
TAXA CAMBIAL

USUARIO : ROBSON
: 06Dez19
NUMERO : 2019PE000684
:
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: 00001 - TESOURO NACIONAL
:
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
CANCELAMENTO DO PE 359. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AMBIENTAÇÃO
LANCHONETE. DESPACHO GSAD (0631944). DECISÃO N. 3696 (0631660). SEI 809-22.201

EVENTO ESF PTRES
401083 1 084621

FONTE
ND
0100000000 449052

UGR

PI
AREA PERMAN

LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI - Pré-Empenho PE 684 (0632976)

UG : 070011

V A L O R
3.394,44

06Dez19

09:44
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
PE 682 (0632971). PE 683 (0632974). PE 684 (0632976).
Observação:
__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO
RAZAO POR C. CONTABIL)_____
06/12/19 10:45
USUARIO : AGAMENON
PAGINA

:

16
UG EMITENTE

(CONSULTA

: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001

- TESOURO

NACIONAL
POSICAO

: DEZEMBRO

CONTA CONTABIL

- ABERTO
: 622910100 - PRE-EMPENHOS A

EMPENHAR
CONTA CORRENTE
SALDO EM R$
N 070011
00001
0,00
N 070011
00001
0,00
N 070011
00001
0,00
N 070011
00001
0,00

2019PE000323
2019PE000325
2019PE000337
2019PE000343
N

2019PE000345
2019PE000351
N
2019PE000357
N
2019PE000358
N 070011

00001
0,00
N 070011
00001
0,00

070011

00001
0,00
N
070011
00001
13.178,00 C
070011
00001
0,00
070011
00001
0,00
2019PE000359
2019PE000360
N

070011

N

070011

2019PE000366
2019PE000369

00001
0,00
00001
0,00

CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA
PF10=EMAIL PF12=RETORNA

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0632977
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/12/2019, às 10:55, 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
0632977 e o código CRC F98CDEE9.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 237, segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2018; Proc. SEI nº 0010261-56.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, §1º, inciso I e art. 65, I, "b" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações,;
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 e
supressão de serviços no valor de R$ 19.178,60 (4,60%). Assinatura: 29/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato n° 57/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: EGSA Tecnologia e
Inovação LTDA. CNPJ n° 26.773.117/0001-00. Fundamento Legal: Adesão a ARP n° 05/2018Pregão n° 21/2018-UTFPR; PAV n° 0013271-85.2019.4.05.7000; Lei 10.520/2002; Lei n°
8.078/1990 e Lei n° 8.666/1993. Objeto: Aquisição e instalação de solução de segurança
eletromagnética (EM) e radio frequência (RFID) para automatização de serviços de
empréstimo, segurança, localização de itens e inventário do acervo das Bibliotecas.
Vigência: 90 (noventa) dias corridos, tendo início na data de sua assinatura. Valor: R$
27.449,00(vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais). Recursos Orçamentários:
PT-107775; ED-449052; NE-1137/ 2019, no valor de R$ 27.449,00. Assinatura: 29/11/2019.
Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e Eric Gomes Silva Abrunhosa,
representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa E. R. C. da Silva ME (FOX
SERVIÇOS). Objeto: Altera a Cláusula Vigésima Nona do instrumento principal, para fins de
prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 17.12.2019 a
16.12.2020. DATA DE ASSINATURA: em 06/12/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo de
Oliveira, Presidente do TRE/AP e Ediane Rodrigues Coelho da Silva, representante da
contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

ESPÉCIE: Contrato n° 55/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: PSS TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ 15.345.712/0001-10. Objeto: Aquisição de memórias e lâminas.
Fundamento Legal: ARP-05/2019-Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 000271184.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Lei 10.520/2002; Dec. 3.555/2000; Dec. 5.450/2005; L.C.
123/2006; Dec. 8.538/2005; Dec. 7.892/2013; Dec. 7.174/2010; I.N. 04/2014-SLTI/MPOG;
Res. 279/2013-CJF e Lei n° 8.666/1993. Valor: R$ 80.000,00(oitenta mil reais). Recursos
Orçamentários: PT 085339, ED 409040, NE 1108/2019, datada de 22/11/2019, na
modalidade ordinário, no valor de R$ 80.000,00. Vigência: 12(doze) meses a partir da data
de sua assinatura. Assinatura: 28/11/2019. Assinam :Edson Fernandes Santana, Diretor
Geral-TRF5ªR. e Cezar Lins Dias Santiago, representante da Contratada.

AVISO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS
PAD nº 5684/2019. Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019 do Instituto Federal
Farroupilha - Campus São Borja e Pregão Eletrônico SRP nº 56/2019 do Ministério da
Defesa - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São Paulo. O Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no uso de suas atribuições, decide
utilizar a Ata de Registro de Preços, decorrente dos certames acima especificados. Assim
AUTORIZA a adesão à Ata de Registro de Preços do Instituto Federal Farroupilha - Campus
São Borja, visando a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de cadeira executiva giratória
(item6), no valor total de R$ 39.868,50 (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais
e cinquenta centavos), em favor da empresa PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS
CORPORATIVAS, CNPJ: 91.404.251/0001-97. AUTORIZA a adesão à Ata de de Registro de
Preços do Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São
Paulo, visando a aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de mesa rebatível retangular
(item 85), no valor total de R$ 47.903,25 (quarenta e sete mil, novecentos e três reais e
vinte e cinco centavos), em favor da empresa ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI, CNPJ: 23.821.029/0001-30. Adesão conforme o Decreto 7.892/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato n° 54/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: SOLUTI-SOLUÇÕES
EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A. CNPJ n° 09.461.647/0001-95. Objeto: Emissão de
certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e o fornecimento de dispositivos tokens USB
para armazenamento de certificado digital. Fundamento Legal: ARP n° 01/2019-Pregão
50/2018-CNJ/SEI n° 00845/2018; PAV n° 001017-80.2019.4.05.7000-TRF5ªRegião; Lei
8.666/1993; Lei 10.520/2002; Dec. 5.450/2005 e Dec. 7.892/2013. Valor: R$ 12.927,00(doze
mil, noventos e vinte e sete reais). Recursos Orçamentários: PT0 85339, ED339030/339040,
NE 1138/2019 no valor de R$ 6.489,36 e NE 1139/2019 no valor de R$ 381,60. Vigência:
12 meses a contar da assinatura ou até o recebimento definitivo do objeto, o que ocorrer
primeiro. Assinatura:02/12/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR
e Eduardo Pereira dos Santos, representante da Contratada.

Manaus-AM, 6 de dezembro de 2019.
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES
Presidente do TRE-AM

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

ESPÉCIE: Contrato n° 56/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: Suporte Informática
Soluções LTDA. CNPJ 07.880.897/0001-34. Objeto: Aquisição de memórias e lâminas.
Fundamento Legal: ARP-04/2019-Pregão 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 000271184.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Lei 10.520/2002; Dec. 3.555/2000; Dec. 5.450/2005; L.C.
123/2006; Dec. 8.538/2005; Dec. 7.892/2013; Dec. 7.174/2010; I.N. 04/2014-SLTI/MPOG;
Res. 279/2013-CJF e Lei n° 8.666/1993. Valor: R$ 169.560,00 (cento e sessenta e nove mil,
quinhentos e sesssenta reais). Recursos Orçamentários: PT085339;ED409040; NE1107/2019
datada de 22/11/2019, na modalidade ordinário, no valor de R$ 169.560,00. Vigência: 12
meses a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 28/11/2019. Assinam:Edson
Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e Vital Maria de Sousa Couceiro Costa,
representante da Contratada.

Processo: 9607/2018 - PAD/TRE/AM. Nota de Empenho Ordinário n. 2019NE001016,
emitida em 05.12.2019. Objeto: Aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia
da informação. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Contratado:
SERVIX INFORMATICA LTDA. Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002 e Decreto
7.892/2013. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho n. 02.122.0570.20GP.0013.
Valor total do empenho: 631.620,00 (seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte
reais).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 54/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Serviço de
chaveiro e confecção de carimbos. VALOR TOTAL: R$ 3.978,94. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93 e Pregão nº 36/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.20; Ação
02.122.0570.20GP.0029. PAD: 9.307/2019. VIGÊNCIA: 12 meses contados da data de sua
assinatura. ASSINATURA: 05/12/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TREBA e o Sr. Rogério Bonfim Oliveira Vieira, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 17/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF-1ªInstância-Sergipe, JF-1ªInstância-Santa Catarina e Polícia Civil do Pará.
Fornecedor: NETSAFE CORP LTDA. CNPJ: 03.476.184/0002-30. Objeto: Renovação de
garantia de soluções de segurança Antispan e Proxy Web. Fundamento Legal: Lei n°
10.520/ 2002, Dec. n° 3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2005,
Dec. n° 7.892/2013, Dec. n° 7. 174/2010, IN n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/2013CJF e Lei n° 8.666/1993; Pregão n° 40/2019-TRF5ªR; PAV n° 0008670-36.2019. 4.05.7000TRF5ªR. Preço global registrado R$ 2.380.900,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil e
novecentos reais). Vigência: 12(doze)meses, contados da data da assinatura. Assinatura:
06/12/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªRegião e Waldo
Baptista Gomes, representante da NETSAFE CORP LTDA.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 53/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa V E C SERVIÇOS DE CLICHEIRA LTDA. OBJETO: Serviço de chaveiro e
confecção de carimbos. VALOR TOTAL: R$ 6.180,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e
Pregão nº 36/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.16; Ação
02.122.0570.20GP.0029. PAD: 9.307/2019. VIGÊNCIA: 12 meses contados da data de sua
assinatura. ASSINATURA: 05/12/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TREBA e o Sr. Carlos Augusto Trindade de Souza, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 38/2015. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
Consórcio formado pelas Empresas: RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n°
04.947.601/0001-67 e INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ n°
15.123.946/0001-12. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze)
meses; Alterar a Tabela 2 para suprimir 409 (quatrocentos e nove) pontos de função e
Retificar os valores no 3° Apostilamento de 13/08/2019. Fundamento Legal: PAV n°
0010309-89.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Art. 57, II e art. 65, I, "b", § 1°da Lei n° 8.666/1993.
Vigência: 01/12/2019 até 30/11/2020. Valor: período de 12 meses é de R$ 5.985.616,25
(cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e
cinco centavos), considerando a redução de 409 pontos de função. Assinatura: 29/11/2019.
Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e Marcos Antônio Alvim,
Representante da Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAD n.º 17.447/2019. OBJETO: 1º Encontro TI VALORIZA. FAVORECIDO: ESCOLA
DE NEGÓCIOS CONEXXOES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. Art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
Elemento
3.3.3.90.39.48.
Ação
02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 17.000,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira,
em 05/12/2019.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 87/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa NADJA MARIA PIRES - EPP para eventual
aquisição de Materiais de material de áudio, vídeo, foto, utensílios domésticos e
equipamentos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002;
Decretos n.º 7.892/13 (alterado pelo Decreto n.º 9.488/2018) e 5.450/2005; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 6.210/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados
da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 05/12/2019 SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Nadja Marian Pires, pelo Fornecedor.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019

.

.

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 000080922.2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço com fornecimento de

32.

Especificação
CÂMERA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL

Marca / Modelo: Sony / H300

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

3

R$ 1.349,00

Salvador, 06 de dezembro de 2019.

material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-Geral do TRE-BA

instalada na atual sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos do
Edital.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 83/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa PONTOTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE COZINHA LTDA - ME para eventual aquisição de material de áudio, vídeo, foto,
utensílios domésticos e equipamentos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e

Ordenador de Despesas
(SIDEC - 06/12/2019) 070011-00001-2019NE000032
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019120900167
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Publicação do Aviso de Revogação no DOU (0633547)

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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Publicação do Aviso de Revogação no Portal da Transparência (0633550)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2019.

À SAD, após publicação do Aviso de Revogação no
DOU, bem como no Portal da Transparência, para demais
providências.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 09/12/2019, às 14:22, 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
0633566 e o código CRC A343E228.
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