TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 870 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP
Maceió, 25 de setembro de 2019.

Para: José Ricardo Araújo e Silva
Secretário de Administração
Assunto: Solicitação. Celeridade. Aquisição de medalhas.

Senhor Secretário de Administração,
Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, este
Regional planeja, em evento a ser realizado no dia 25 de outubro,
destinado à comemoração do Dia do Servidor Público, prestar
homenagem a funcionários da Justiça Eleitoral que tenham, de
alguma forma, se destacado no exercício de suas funções.
Por conseguinte, em razão de previsão contida na
Resolução TRE/AL nº 15.986/2019, de condecoração por meio da
entrega da Medalha do Mérito Eleitoral, solicito a atuação dessa
Secretaria no sentido de implementar celeridade ao processo que
objetiva a aquisição das mesmas.
Atenciosamente,
Valeska Soares Emídio Cunha
Assessora Especial da Presidência

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Especial, em 25/09/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Memorando 870 (0599225)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 1

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599225 e o código CRC 73B35DF2.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação para a confecção de Medalhas, Botons de Lapela e Diplomas

1 – OBJETO
Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas (e seus
respectivos estojos), botons de lapela e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores
e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de
Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções,
conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir.

As medalhas/botons de lapela e diplomas constituem dois itens distintos e poderão
ser licitados separadamente, sendo facultado cada interessado concorrer a ambos ou
apenas a um deles.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de
setembro de 2019, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva
condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) que prestaram serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta
Justiça especializada. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa
homenagem àquelas pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o
crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Medalhas:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e
espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de
suporte (passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de
largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas ao
centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado um
1

20

cordão de seda para amarrar ao pescoço;
d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e
esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), contornada
por círculo na cor da medalha, círculo esmaltado branco
com a inscrição em alto-relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”,
círculo vazado e esmaltado em branco, círculo de raios
rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado na
cor da medalha, e, na outra face, também em relevo, a
inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL
DE

ALAGOAS”,

caixa

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
detalhadas no constante dos Anexos I e II;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt;
RECONHECIMENTO

DA

JUSTIÇA

ELEITORAL

DE

ALAGOAS, 8,5 pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de
veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm,
onde deverão ser acondicionadas.

3.2. Boton de Lapela:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de
15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton
de lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica
para
2

fixação

no

pino

provida

de

mola

interna

de
20

acionamento;
c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada,
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul,
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a
inscrição

em

alto-relevo

“JUSTIÇA

ELEITORAL

DE

ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo,
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme
especificações detalhadas no constante do Anexo III;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o
tamanho 6 pt;

3.3. Diplomas:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo
constante no Anexo IV;
b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas,
alta alvura, policromia, impressão off set;
2

20
c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho
de fontes constam do Anexo IV;
d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul
escuro, que caiba o diploma com folga.

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, um modelo da medalha, boton de lapela e do diploma, para ser
submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.

5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez)
dias para a entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino
Marcelo, 5113, Bairro – Antares, CEP-57.083-410-Maceió-AL, Telefone - (82) 33281947, No horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no
horário de 7h30 às 13h30. (confirmar o endereço)

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte
final fornecida pelo Contratante;

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens
individuais e lacradas;
7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e
os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações
decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das
medalhas, botons de lapela e diplomas.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura,

o qual será devidamente atestado por servidor especialmente

designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito,
através do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL,
comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida

por

inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de sua
reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou
inadimplência contratual;

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora
penalidades previstas na legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em
desacordo

com

as especificações

e

com

a

proposta,

fora

dos

prazos

estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra
falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,
sob

o

aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas

detectadas, conforme Lei 8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento
do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
10.4. Atuar

da

fornecimento

forma

do

mais

ampla

e

completa

objeto, acompanhamento

CONTRATADA das responsabilidades

no

este

acompanhamento

que

não

eximirá

do
a

previstas quanto aos danos que forem

causados à contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar

todas

as

facilidades

para

que

a

contratada

possa

desempenhar a plena execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em
desacordo

com

o cumprimento

das

obrigações

pactuadas,

qualquer

anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento,
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar

à

empresa

contratada,

sempre

que

necessárias

todas

as

providências ao bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto
do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência
e respectivo Contrato;

Termo de Referência (0600073)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra
do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que
poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente
o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com
as especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda
a vigência do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização
da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem
solicitados pela Contratante;

11.6.

Manter

sigilo

absoluto

sobre

informações,

dados

e

documentos

provenientes da execução do Contrato e também às demais informações
internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não

deixar

de

executar

qualquer

atividade

necessária

ao

perfeito

fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter
sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo
material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9.

Executar fielmente o contrato,

em conformidade com as

cláusulas

acordadas e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de
forma

a

não

interferir

no bom

andamento

da rotina de funcionamento da

contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste
Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em
desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios,
defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O
não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução
dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão
analisados pelo executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por
embalagens de preferência recicladas.

Termo de Referência (0600073)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a
contar da data do recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor
responsável pela substituição de qualquer item que apresentar defeito.

12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem, por um período de 03 (três) anos a contar da data da
entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no prazo de 20
(vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca do
problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que
comprometam seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas

Termo de Referência (0600073)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.

À COMAP/SEIC.
Para cotação preliminar, com a urgência que o caso
requer, em razão do exposto no Memorando 870 (0599225),
servindo-se das especificações constantes do TR 0600073.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/09/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600075 e o código CRC CE818A09.
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De:

"antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>

Para:

comercial2@grafmarques.com.br

CCO:

comercial3@grafmarques.com.br, graca@grafmarques.com.br, orcamento@graficacearense.com.br,
evandro@graficacearense.com.br, jobson@graficacearense.com.br,
marciomuraro@graficacearense.com.br, grbrindes.al@gmail.com,
brandaocomunicacaovisual@hotmail.com, guilherme@infiniit.com.br, graficainfinity@hotmail.com,
zipcomunicacaovisual@gmail.com, atualcomunicacao@terra.com.br, digitalsign.al@hotmail.com,
chrcontato@gmail.com, 3dvisualmaceio@gmail.com, 3dvendas1@gmail.com

Data:

26/09/2019 02:26 PM

Assunto: Solicitação- Cotação-.Medalhas-.Bottons de Lapelas-.Diploma

Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas
(e seus respectivos estojos), botons de lapela e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas
funções, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir:
20 Medalhas com estojos;
20 Bottons de lapela;
20 Diplomas.
Todos os itens assim especificados no termo de referência, em anexo, assim sendo pedimos a gentileza de nos enviar
orçamento para tanto.
Na impossibilidade de fornecer cotação ou atender às exigências requeridas favor informar por e-mail.
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.

Anexados:
Arquivo: TERMO DE REFERÃ_NCIA TRE MEDALHAS, BOTONS E DIPLOMAS.pdf

Tipo de
Tamanho:
Conteúdo:
745k
application/pdf
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De:

<graca@grafmarques.com.br>

Para:

"'antoniopinheiro'" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>

Data:

26/09/2019 03:07 PM

Assunto: RES: Solicitação- Cotação-.Medalhas-.Bottons de Lapelas-.Diploma

Boa tarde
Infelizmente, não trabalhamos com essas quan dades
De: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 14:26
Para: comercial2@grafmarques.com.br
Assunto: Solicitação- Cotação-.Medalhas-.Bo ons de Lapelas-.Diploma
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas
(e seus respectivos estojos), botons de lapela e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas
funções, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir:
20 Medalhas com estojos;
20 Bottons de lapela;
20 Diplomas.
Todos os itens assim especificados no termo de referência, em anexo, assim sendo pedimos a gentileza de nos enviar
orçamento para tanto.
Na impossibilidade de fornecer cotação ou atender às exigências requeridas favor informar por e-mail.
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.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=V7IVKN7XS303K&View=Message&Print=Yes&Number=25105&FolderID=0
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De:

Chroma - Original Design <chrcontato@gmail.com>

Para:

antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>

Data:

26/09/2019 03:33 PM

Assunto: Re: Solicitação- Cotação-.Medalhas-.Bottons de Lapelas-.Diploma

Boa tarde!
Não trabalhamos com esses produtos.
Cláudia
Em qui, 26 de set de 2019 às 14:26, antoniopinheiro <antoniopinheiro@treal.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa/serviço especializado para aquisição de
medalhas (e seus respectivos estojos), botons de lapela e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos
ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas
funções, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir:
20 Medalhas com estojos;
20 Bottons de lapela;
20 Diplomas.
Todos os itens assim especificados no termo de referência, em anexo, assim sendo pedimos a gentileza de nos
enviar orçamento para tanto.
Na impossibilidade de fornecer cotação ou atender às exigências requeridas favor informar por e-mail.
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.

--

CHROMA
(82) 3021.2176 / 99335.8113
Av. Fernandes Lima, 2117 "A", Pinheiro, Maceió/AL

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=V7IVKN7XS303K&View=Message&Print=Yes&Number=25107&FolderID=0
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E-mail - 0600371
Data de Envio:
27/09/2019 08:50:01
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
suporte@grupoaj.com.br
Assunto:
Solicitação- Cotação-.Medalhas-.Bottons de Lapelas-.Diploma
Mensagem:
Prezada Tatiane,
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa/serviço especializado para aquisição
de medalhas(e seus respectivos estojos), botons de lapela e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores
(efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se
destacado no exercício de suas funções, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas
a seguir:
20 Medalhas com estojos;
20 Bottons de lapela;
20 Diplomas.
Todos os itens assim especificados no termo de referência, em anexo, assim sendo pedimos a gentileza
de nos enviar orçamento para tanto.
Na impossibilidade de fornecer cotação ou atender às exigências requeridas favor informar por e-mail.
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.
Anexos:
Termo_de_Referencia_0600073_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS__BOTONS_E_DIPLOMAS.pdf

E-mail SEIC 0600371
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De:

Digital Sign <digitalsign.al@hotmail.com>

Para:

antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>

Data:

27/09/2019 08:41 AM

Assunto: RE: Solicitação- Cotação-.Medalhas-.Bottons de Lapelas-.Diploma

Bom dia!
Infelizmente não trabalhamos com este material.
Tentei ver com um de nossos fornecedores se havia alguma indicação de
quem oferece este po de material, mais infelizmente ele também não conhece.
Atenciosamente
Karol Teixeira
Digital Sign
(82) 3327-8642 / 3337-5385 / 99826-0930 *
*NOSSOS ORÇAMENTOS TEM PRAZO DE VALIDADE DE 30 DIAS .

De: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 14:26
Para: comercial2@grafmarques.com.br <comercial2@grafmarques.com.br>
Assunto: Solicitação- Cotação-.Medalhas-.Bo ons de Lapelas-.Diploma
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas
(e seus respectivos estojos), botons de lapela e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas
funções, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir:
20 Medalhas com estojos;
20 Bottons de lapela;
20 Diplomas.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=N73HX2CTUNV8J&View=Message&Print=Yes&Number=25119&FolderID=0
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1/2

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 23

27/09/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=N73HX2CTUNV8J&View=Message&Print=Yes&Number=25119&Folder…

Todos os itens assim especificados no termo de referência, em anexo, assim sendo pedimos a gentileza de nos enviar
orçamento para tanto.
Na impossibilidade de fornecer cotação ou atender às exigências requeridas favor informar por e-mail.
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.

Livre de vírus. www.avast.com.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=N73HX2CTUNV8J&View=Message&Print=Yes&Number=25119&FolderID=0
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.

Senhora Chefe,
Não obstante impeça a continuidade de nossa
instrução,
conforme
solicitações
já
encaminhadas,
eventos 0600231, 0600371, resta-nos perguntar qual a
quantidade de medalhas por categoria, ouro, prata e bronze,
motivo este ensejador de questionamentos, via telefone, de
uma empresa e por nós observada a ausência deste
quantitativo pormenorizado no termo de referência,
evento 0600073.
Solicitamos ainda, ajuda dos colegas, de possíveis
fornecedores além dos já enviados acima, para ampliarmos a
busca.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/09/2019, às 10:39, 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
0600515 e o código CRC B0FAE5DD.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0600515
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação para a confecção de Medalhas e Botons de Lapela

1 – OBJETO
Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas (e seus
respectivos estojos) e botons de lapela a serem outorgados pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes)
e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que
tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções, conforme
especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de
setembro de 2019, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva
condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) que prestaram serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta
Justiça especializada. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa
homenagem àquelas pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o
crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

mo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - MEDALHAS E BOTONS DE LAPELA (0601608)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Medalhas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e
espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de
suporte (passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de
largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas ao
centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
1

extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado um

30

cordão de seda para amarrar ao pescoço;
d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e
esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), contornada
por círculo na cor da medalha, círculo esmaltado branco
com a inscrição em alto-relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”,
círculo vazado e esmaltado em branco, círculo de raios
rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado na
cor da medalha, e, na outra face, também em relevo, a

mo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - MEDALHAS E BOTONS DE LAPELA (0601608)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL
DE

ALAGOAS”,

caixa

alta,

conforme

especificações

detalhadas no constante dos Anexos I e II;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt;
RECONHECIMENTO

DA

JUSTIÇA

ELEITORAL

DE

ALAGOAS, 8,5 pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de
veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm,
onde deverão ser acondicionadas.

3.1.2. Observação:
O total de 30 (trinta) medalhas fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e
10(dez) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

3.2. Boton de Lapela:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de
15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
2

30

com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton
de lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica
para

fixação

no

pino

provida

de

mola

interna

mo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - MEDALHAS E BOTONS DE LAPELA (0601608)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
acionamento;
c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada,
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul,
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a
inscrição

em

alto-relevo

“JUSTIÇA

ELEITORAL

DE

ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo,
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme
especificações detalhadas no constante do Anexo III;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o
tamanho 6 pt;

3.2.1. Observação:
O total de 30 (trinta) botons de lapela fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de
prata e 10(dez) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

mo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - MEDALHAS E BOTONS DE LAPELA (0601608)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, um modelo da medalha e boton de lapela, para ser submetido à
unidade fiscalizadora para análise e aprovação.

5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez)
dias para a entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino
Marcelo, 7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82)
3328-1947, defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e
às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte
final fornecida pelo Contratante;

mo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - MEDALHAS E BOTONS DE LAPELA (0601608)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens
individuais e lacradas;

7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e
os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações
decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das
medalhas e botons de lapela.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura,

o qual será devidamente atestado por servidor especialmente

designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito,
através do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL,
comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida

por

inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de sua
reapresentação;

mo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - MEDALHAS E BOTONS DE LAPELA (0601608)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou
inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora
penalidades previstas na legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em
desacordo

com

as especificações

e

com

a

proposta,

fora

dos

prazos

estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra
falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,
sob

o

aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas

detectadas, conforme Lei 8.666/93;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento
do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;

10.4. Atuar

da

fornecimento

forma

do

mais

ampla

e

completa

objeto, acompanhamento

no

este

acompanhamento

que

não

eximirá

do
a

CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem
causados à contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar

todas

as

facilidades

para

que

a

contratada

possa

desempenhar a plena execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em
desacordo

com

o cumprimento

das

obrigações

pactuadas,

qualquer

anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento,
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar

à

empresa

contratada,

sempre

que

necessárias

todas

as

providências ao bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto
do Fiscal do Contrato.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência
e respectivo Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra
do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que
poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente
o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com
as especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda
a vigência do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização
da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem
solicitados pela Contratante;

11.6.

Manter

sigilo

absoluto

sobre

informações,

dados

e

documentos

provenientes da execução do Contrato e também às demais informações
internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral
11.7. Não

deixar

de

executar

qualquer

atividade

necessária

ao

perfeito

fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter
sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo
material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9.

Executar fielmente o contrato, em conformidade

com as cláusulas

acordadas e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de
forma

a

não

interferir

no bom

andamento

da rotina de funcionamento da

contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste
Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em
desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios,
defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O
não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução
dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão
analisados pelo executor do contrato;
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11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por
embalagens de preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a
contar da data do recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor
responsável pela substituição de qualquer item que apresentar defeito.

12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem, por um período de 03 (três) anos a contar da data da
entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no prazo de 20
(vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca do
problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que
comprometam seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas
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TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação para a confecção de Diplomas

1 – OBJETO
Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de diplomas a serem
outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar
membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados)
da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no
exercício de suas funções, conforme especificações, quantidades e condições
apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de
setembro de 2019, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva
condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) que prestaram serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta
Justiça especializada. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa
homenagem àquelas pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o
crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.
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3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Diplomas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo
constante no Anexo IV;
b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas,
alta alvura, policromia, impressão off set;
2

30
c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho
de fontes constam do Anexo IV;
d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul
escuro, que caiba o diploma com folga.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.
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5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, um modelo do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora
para análise e aprovação.

5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez)
dias para a entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino
Marcelo, 7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82)
3328-1947, defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e
às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte
final fornecida pelo Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens
individuais e lacradas;
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7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e
os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações
decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos
diplomas.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor especialmente
designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito,
através do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL,
comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida

por

inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de sua
reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou
inadimplência contratual;
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9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora
penalidades previstas na legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em
desacordo

com

as especificações

e

com

a

proposta,

fora

dos

prazos

estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra
falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,
sob

o

aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas

detectadas, conforme Lei 8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento
do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;
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10.4. Atuar

da

fornecimento

forma

do

mais

ampla

e

completa

objeto, acompanhamento

no

este

acompanhamento

que

não

eximirá

do
a

CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem
causados à contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar

todas

as

facilidades

para

que

a

contratada

possa

desempenhar a plena execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em
desacordo

com

o cumprimento

das

obrigações

pactuadas,

qualquer

anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento,
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar

à

empresa

contratada,

sempre

que

necessárias

todas

as

providências ao bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto
do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência
e respectivo Contrato;
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11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra
do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que
poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente
o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com
as especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda
a vigência do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização
da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem
solicitados pela Contratante;

11.6.

Manter

sigilo

absoluto

sobre

informações,

dados

e

documentos

provenientes da execução do Contrato e também às demais informações
internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não

deixar

de

executar

qualquer

atividade

necessária

ao

perfeito

fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter
sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
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11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo
material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9.

Executar fielmente o contrato, em conformidade

com as cláusulas

acordadas e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de
forma

a

não

interferir

no bom

andamento

da rotina de funcionamento da

contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste
Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A empresa adjudicatária será obrigada a substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo
com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou
incorreções,

estando

os

produtos dentro

do

prazo

de

validade.

O

não

atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos
materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão
analisados pelo executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por
embalagens de preferência recicladas.
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12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a
contar da data do recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor
responsável pela substituição de qualquer item que apresentar defeito.

12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues por um
período de 03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou
em parte, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da
notificação enviada pelo Tribunal acerca do problema, quaisquer materiais que
apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer
espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e
adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - DIPLOMAS (0601611)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - DIPLOMAS (0601611)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 49

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.

Com a juntada dos novos termos de referência, com
maior detalhamento das aquisições, devolvo os autos à
COMAP, para necessária instrução, com a urgência que o
caso requer.
Cientiﬁco, por oportuno, a SAPEV/COSEG, para
manter veículo à disposição dessa Unidade, em caso de
necessidade de pesquisa de preço de caráter externo.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2019, às 20:33, 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
0603178 e o código CRC 9CA4BB53.
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E-mail - 0603818
Data de Envio:
03/10/2019 18:32:20
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
graca@grafmarques.com.br
Assunto:
Solicitação cotação Medalhas, bottons e diplomas. Alteração quantitativo. Termos de Referência
revisados. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezada Graça,
Tendo em vista revisão no quantitativo das medalhas, bottons e diplomas, gostariamos de saber se a
Grafmarques atende essa quantidade e, em caso positivo, solicitamos orçamento com a maior brevidade
possível.
São:
30 medalhas com estojos - sendo 10 de cada tipo;
30 bottons e
30 diplomatas.
Seguem os novos Termos de Referência em anexo.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf
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E-mail - 0603829
Data de Envio:
03/10/2019 18:40:32
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
grbrindes.al@gmail.com
graficainfinity@hotmail.com
zipcomunicacaovisual@gmail.com
atualcomunicacao@terra.com.br
3dvisualmaceio@gmail.com
brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
Assunto:
Solicitação cotação. Confecção e fornecimento de medalhas, bottons e diplomas. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
U RG EN TE!
Prezados Senhores,
Solicitamos orçamento para fornecimento de medalhas com estojos, bottons de lapela e diplomas,
naquilo que puder atender, para contratação direta e imediata.
Caso não atenda, independente do motivo, pedimos comunicar-nos.
Seguem em anexo os Termos de Referência respectivos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf
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E-mail - 0603866
Data de Envio:
03/10/2019 19:07:39
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
desenvolvimento@inaseg.ind.br
intermediocomercial@hotmail.com
wanjour@uol.com.br
licitacao@criartshop.com.br
licitacao@braspremium.com
vendas2@rsdepaula.com.br
vendas2@etiplasti.com.br
comercial@eloartpersonalizados.com.br
vendas@futurebrindes.com.br
licitacoes@varejobrindes.com.br
pjslimaelias@gmail.com
comprasal@bolcom.br
liccscomercio@hotmail.com
comecial@eloartpersonalizados.com.br
aquarela.licita@gmail.com
juliart.contato@gmail.com
trincaesportes@casaesportiva.com.br
passarela.doc@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de MEDALHAS, BOTTONS E DIPLOMAS.PA 0008297-28.2019
Mensagem:
URGENTE!
Prezados Senhores,
Solicitamos orçamento para o fornecimento de medalhas com estojos, bottons e diplomas, naquilo que
puder atender, para contratação direta e imediata, conforme especificações constantes dos Termos de
Referência em anexo.
São:
30 medalhas em cobre com estojos, sendo 10 de cada tipo - banhos de ouro, prata e bronze;
30 bottons em cobre, sendo 10 de cada tipo - banhos de ouro, prata e bronze; e
30 diplomas em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia, impressão off set, etc..
Caso não possam atender integral ou parcialmente, independente do motivo, pedimos avisar-nos, devido
à urgência do Tribunal nesses materiais.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf
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04/10/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Q4UJ3B1NV2LHH&View=Message&Print=Yes

De: "Iara_RSdePaula" <vendas2@rsdepaula.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/10/2019 07:40 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de MEDALHAS, BOTTONS E DIPLOMAS.PA
0008297-28.2019

Prezada Maria, bom dia!
Agradecemos a solicitação de orçamento, porém informamos que não trabalhamos
com o material cotado no anexo, somos uma indústria de comércio gráfico e
fabricamos cartões e produtos em PVC como chaveiros, bloquinhos, réguas,
porta lápis entre outros.
Ficamos a disposição.
Atenciosamente,
Iara Oliveira
Assistente Administrativa
RS de Paula Ind. e Com. Gráfico - Ltda. EPP
(11) 2236-2827
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 19:08
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de MEDALHAS, BOTTONS E
DIPLOMAS.PA 0008297-28.2019
URGENTE!
Prezados Senhores,
Solicitamos orçamento para o fornecimento de medalhas com estojos, bottons e
diplomas, naquilo que puder atender, para contratação direta e imediata,
conforme especificações constantes dos Termos de Referência em anexo.
São:
30 medalhas em cobre com estojos, sendo 10 de cada tipo - banhos de ouro,
prata e bronze;
30 bottons em cobre, sendo 10 de cada tipo - banhos de ouro, prata e bronze;
e
30 diplomas em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia, impressão
off set, etc..
Caso não possam atender integral ou parcialmente, independente do motivo,
pedimos avisar-nos, devido à urgência do Tribunal nesses materiais.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Q4UJ3B1NV2LHH&View=Message&Print=Yes
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(82) 2122.7711

-Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus
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E-mail - 0603944
Data de Envio:
04/10/2019 08:33:19
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@topbrindes.com
Assunto:
Solicitação de cotação. Confecção de Diplomas. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezada Giana, bom dia!
Conforme contato mantido há pouco, encaminho o Termo de Referência dos Diplomas, solictando cotação
o mais breve possível, devido ao curto prazo que temos para contratação, que será direta.
Muito obrigada.
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711 ou 2122.7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf

E-mail SEIC 0603944
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E-mail - 0603967
Data de Envio:
04/10/2019 08:51:59
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
personalize.al@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação. Confecção de Diplomas. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezado Thiago, bom dia!
Conforme contato mantido há pouco, encaminho o Termo de Referência dos Diplomas, solictando cotação
o mais breve possível, devido ao curto prazo que temos para contratação, que será direta.
Muito obrigada.
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711 ou 2122.7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf

E-mail SEIC 0603967
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E-mail - 0603997
Data de Envio:
04/10/2019 09:08:32
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
singigrafica@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação. Confecção de bottons e Confecção de Diplomas. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezado Diego, bom dia!
Conforme contato mantido há pouco, encaminho o Termo de Referência dos Diplomas e também o Termo
de Referência de Medalhas e Bottons, solictando cotação o mais breve possível para aqueles produtos que
a empresa atende, conforme informado - diplomas e bottons.
Informamos que a contratação será imediata e direta..
Muito obrigada.
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711 ou 2122.7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf

E-mail SEIC 0603997
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E-mail - 0604016
Data de Envio:
04/10/2019 09:16:14
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
ideiasbrindes@outlook.com
Assunto:
Solicitação de cotação. MEDALHAS, BOTTONS E DIPLOMAS. pa 0008297-28.2019
Mensagem:
URGENTE!
Prezada Isabele, bom dia!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos orçamento para a confecção de:
30 medalhas (sendo 10 de cada tipo - banho a ouro, prata e bronze);
30 bottons (idem);
30 diplomas.
Tudo conforme especificado nos Termo de Referência em anexo.
Informamos que a contratação será imediata e diret
Agradecemos desde já.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711 ou 2122.7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf

E-mail SEIC 0604016
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E-mail - 0604045
Data de Envio:
04/10/2019 09:36:56
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
diego__morais@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de MEDALHAS e BOTTONS > PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezado Diego, bom dia!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo,
caso as especificações do Termo de Referência (em anexo) atendam ao modelo pré-fabricado que vocês
dispõem.
São:
30 medalhas (sendo 10 de cada tipo - banho a ouro, prata e bronze);
30 bottons (idem);
Mesmo que não atendam, pedimos que envie o orçamento com os modelos disponíveis, para análise, por
favor.
Agradecemos desde já.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711 ou 2122.7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf

E-mail SEIC 0604045
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Certiﬁcamos, para os devidos ﬁns, que em contatos
telefônicos realizados nesta data com empresas fornecedoras de
brindes em Maceió, recebemos informação de que não trabalham
com os materiais requeridos para a confecção de medalhas e bottons
as empresas: Top Brindes - Giana (3336.2000), Inﬁni - Gal
(3432.0719), Germano - Ewerton (99940.5751), Personalize - Thiago
(98741.2681) e Lapidary - Regina (98817.4208). Dessas empresas,
apenas a Top Brindes e a Personalize fazem diplomas, as quais
prometeram enviar orçamentos ainda hoje. A Top Brindes fabrica
medalhas e bottons apenas em acrílico e a Lapidary informa que
fabrica medalhas e bottons em acrilico ou MDF.
A empresa Ideias Brindes foi a única empresa que
encontramos no mercado local, até o momento, que fabrica os itens
constantes dos Termos de Referência - medalhas e bottons e
diplomas, a qual também se comprometeu a enviar os orçamentos
nesta data. A BC Brindes e Gráﬁca - Diego (3221.3128) atende
diplomas e bottons em metal, para o que solicitamos orçamento.
Por ﬁm, encontramos a empresa Xô Preguiça - Diego
(3221.0067 e 99128.1601) que deverá enviar orçamento para
personalização de medalhas pré-fabricadas, para análise.
Maceió, 04 de outubro 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 04/10/2019, às 10:12, 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
0604069 e o código CRC F387C3EB.
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De: <graca@grafmarques.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/10/2019 10:56 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação cotação Medalhas, bottons e diplomas. Alteração quantitativo.
Termos de Referência revisados. PA 0008297-28.2019

Bom dia
Não fazemos esse quantitativo
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 18:32
Para: graca@grafmarques.com.br
Assunto: Solicitação cotação Medalhas, bottons e diplomas. Alteração
quantitativo. Termos de Referência revisados. PA 0008297-28.2019
Prezada Graça,
Tendo em vista revisão no quantitativo das medalhas, bottons e diplomas,
gostariamos de saber se a Grafmarques atende essa quantidade e, em caso
positivo, solicitamos orçamento com a maior brevidade possível.
São:
30 medalhas com estojos - sendo 10 de cada tipo;
30 bottons e
30 diplomatas.
Seguem os novos Termos de Referência em anexo.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=V4GZ3IRZNAK41&View=Message&Print=Yes

E-mail Grafmarques infromando não atender novo quantitati (0604263)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Certiﬁcamos, para os devidos ﬁns, que em visitas
presenciais realizadas nesta data com empresas fornecedoras de
brindes em Maceió, recebemos informação de que não trabalham
com os materiais requeridos para a confecção de medalhas e bottons
as seguintes empresas:
1. M2 Personnalité - Rua Capitão Marinho Falcão, 525 Poço (Não trabalha com medalhas e bottons);
2. DeG Personalizados - Rua Bonsucesso, s/n - Vergel
(Não trabalha com medalhas e bottons);
3. Makarrão Brindes - Rua Cônego Machado, 765 - Farol
(Não trabalha com medalhas e bottons);
4. Arpoador Brindes - Rua Dr. Luis Pontes de Miranda,
146 - Centro (Trabalha com medalhas de acrílico e MDF);
5. Vertical - Rua Barão de Alagoas, 52 - Centro (Trabalha
com medalhas de acrílico e MDF);
6. GR Brindes - Rua Dias Cabral, 194 - Centro (Trabalha
com medalhas de acrílico e MDF).
Durante nossas visitas, encontramos apenas 2 (duas)
empresas no mercado local que trabalham com os itens constantes
do Termo de Referência - medalhas, bottons e diplomas:
1. Max Placas - Rua Barão de Maceió, 116, Centro; /
Contato realizado com a Sra. Sheina (celular: 98814.3122). A mesma
nos informou o seguinte orçamento: Medalhas - R$ 150,00 (unidade);
Bottons com a caixa - R$ 35,00 (unidade) e/ou, Bottons sem a caixa R$ 15,00 (unidade). Ela informou que não poderá oferecer as
medalhas nas opções de ouro, prata e bronze, pois as mesmas irão
desbotar com o tempo. A melhor opção, segundo ela, seria a
confecção de medalhas de bronze, que não desbotam com a ação do
tempo, aonde seriam identiﬁcadas com a informação de 1º, 2º e 3º
lugar na própria medalha. Garantia de entrega dos materiais até a
data do evento, a saber, dia 25/10/2019.
2. Brandão Brindes - Rua Pedro Paulino, 299 - Poço. /
Certidão APG-SAD 0604378
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Contato realizado com o Sr. Igor (celular: 98769.7280). O mesmo se
comprometeu a enviar o orçamento na próxima segunda-feira, dia
07/10/2019. Ele irá realizar o levantamento das informações através
de contato telefônico com empresa localizada em São Paulo, pois o
mesmo informou que não existe a possibilidade de se confeccionar as
medalhas, conforme os requisitos solicitados no TR, aqui em Maceió.
Garantia de entrega dos materiais até a data do evento, a saber, dia
25/10/2019.

Maceió, 04 de outubro de 2019
Abionésimo Marinho da Rocha
Assessoria de Planejamento e Gestão - Secretaria de
Administração - APG-SAD

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 04/10/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604378 e o código CRC 8CAF1CC3.
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: "Licitações | Varejo Brindes - Rosana" <licitacoes@varejobrindes.com.br>
Data: 07/10/2019 01:18 PM
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de MEDALHAS, BOTTONS E
DIPLOMAS.PA 0008297-28.2019

Prezados Senhores,
Conforme informado no email, a contratação será direta e imediata.
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: Licitações | Varejo Brindes - Rosana <licitacoes@varejobrindes.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 7 Oct 2019 12:34:14 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de MEDALHAS,
BOTTONS E DIPLOMAS.PA 0008297-28.2019
Prezados senhores,
Boa tarde!
O material será comprado através de pregão eletrônico, ou compra
direta?
A entrega será total ou parcelada?
Att,
“Você tem que assumir o compromisso de vencer, ou então nada”
Ayrton Senna

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@treal.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 19:08
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de MEDALHAS,
BOTTONS E
DIPLOMAS.PA 0008297-28.2019
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=DVC24Y3L5CR48&View=Message&Print=Yes
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URGENTE!
Prezados Senhores,
Solicitamos orçamento para o fornecimento de medalhas com estojos,
bottons e
diplomas, naquilo que puder atender, para contratação direta e
imediata,
conforme especificações constantes dos Termos de Referência em
anexo.
São:
30 medalhas em cobre com estojos, sendo 10 de cada tipo - banhos de
ouro,
prata e bronze;
30 bottons em cobre, sendo 10 de cada tipo - banhos de ouro, prata
e bronze;
e
30 diplomas em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia,
impressão
off set, etc..
Caso não possam atender integral ou parcialmente, independente do
motivo,
pedimos avisar-nos, devido à urgência do Tribunal nesses materiais.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=DVC24Y3L5CR48&View=Message&Print=Yes
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E-mail - 0605118
Data de Envio:
07/10/2019 17:57:02
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@topbrindes.com
personalize.al@hotmail.com
Assunto:
Cotação para confecção de Diplomas. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Conforme contato mantido em 04/10/2019, reiteramos solicitação para envio de cotação dos 30 (trinta)
diplomas, conforme Termo de Referência em anexo.
Desde já, agradecemos a atenção.
Cordialmente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf

E-mail SEIC 0605118
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E-mail - 0605122
Data de Envio:
07/10/2019 17:58:37
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
singigrafica@hotmail.com
Assunto:
Cotação para confecção de Diplomas. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Conforme contato mantido em 04/10/2019, reiteramos solicitação para envio de cotação dos 30 (trinta)
diplomas, conforme Termo de Referência em anexo.
Desde já, agradecemos a atenção.
Cordialmente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf

E-mail SEIC 0605122
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E-mail - 0605137
Data de Envio:
07/10/2019 18:01:51
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
ideiasbrindes@outlook.com
Assunto:
Cotação para confecção de Diplomas, Medalhas e bottons. PA 0008297-28.2019
Mensagem:
Prezada Isabelle,
Conforme contato mantido em 04/10/2019, reiteramos solicitação para envio de cotação dos 30 (trinta)
diplomas, 30 Medalhas e 30 bottons, conforme Termos de Referência em anexo.
Desde já, agradecemos a atenção.
Cordialmente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601611_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___DIPLOMAS.pdf
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf

E-mail SEIC 0605137
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E-mail - 0605156
Data de Envio:
07/10/2019 18:09:11
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
Assunto:
Solicitação de envio de cotação para confecção de MEDALHAS, BOTTONS E DIPLOMAS. PA 000829728.2910
Mensagem:
Prezado Sr. Igor, boa tarde!
Conforme contato mantido com nosso servidor na sexta-feira, dia 04/10/2019, Sr. Marinho, reiteramos
solicitação para envio do orçamento para a confecção das medalhas e bottons, o mais breve possível,
tendo em vista o prazo exíguo que temos para a contratação.
Desde já, agradecemos a atenção.
Cordialmente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0601608_TERMO_DE_REFERENCIA_TRE___MEDALHAS_E_BOTONS.pdf

E-mail SEIC 0605156
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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 outubro de 2019.

À EJE,
Senhora Secretária,
Tendo em vista o prazo exíguo para a contratação e
confeção dos itens objeto do presente procedimento medalhas, bottons e diplomas e a diﬁculdade que estamos
encontrando para obtenção de orçamentos, conforme pode-se
depreender da instrução nos autos, sugerimos uma análise
das informações certiﬁcadas nos eventos 0604069 e 0604378,
especialmente quanto às cores das medalhas e bottons
confeccionadas pela Max Placas, conforme Item 1, segunda
parte, única empresa a fornecer cotação até o momento.
Paralelamente, estamos reiterando os pedidos de
cotação àquelas empresas que se comprometeram a enviar.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 07/10/2019, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2019, às 18:25, 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
0605159 e o código CRC F1BE0745.
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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 outubro de 2019.
Em atenção ao despacho 0605159, informo que tão somente realizei a confecção dos
Termos de Referência (0601608) e (0601611), a pedido da Direção Geral e Presidência
deste Tribunal, razão pela qual
o presente processo deverá ser remetido a essas unidades para análise das
informações apresentadas naqueles eventos.

Previamente, acredito não ser possivel a sugestão apresentada, pois tratam-se de
artigos previstos na Resolução que instituiu a referida comenda do mérito.

Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 07/10/2019, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605212 e o código CRC 0008D2CA.
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Despacho EJE 0605212
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Maceió, 07 de outubro de 2019.

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Tendo em vista os termos do Despacho
EJE 0605212, acerca das informações constantes no Despacho
desta SEIC 0605227, encaminhamos, sem prejuízo do
prosseguimento das consultas e pesquisas em andamento
nesta Seção.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 07/10/2019, às 19:25, 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
0605227 e o código CRC EBCED954.
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Maceió, 07 de outubro de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Remeto os presentes autos para que seja veriﬁcada
a regularidade ﬁscal da única empresa a fornecer cotação até
o momento, Max Placas.
Após, devolver os autos a esta COMAP.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/10/2019, às 12:40, 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
0605233 e o código CRC 32F07EB4.
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08/10/2019

BRASIL

Certidão Internet

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

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 e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte
08.204.148/0001-50 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=08204148000150&passagens=1&tipo=1

Demonstrativo de não regularidade Max Placas (0605445)
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08/10/2019

Portal do Contribuinte

×

Alerta

Emissão de Certidões

Não foi possível emitir a Certidão Positiva com Efeito Negativo para esse CNPJ conforme Art. 258
LeiaI,com
atenção:
Na certidão
emitida
porde
meio
da Internet
constará, obrigatoriamente, a hora, a
Inciso
alinea
"e" do Decreto
25.370
de 19
março
de 2013!
data de emissão e o número de processamento.
Para saber os motivos da não emissão clique aqui!
Informe o tipo de inscrição:
CNPJ
Nº CNPJ
08204148000150

Emitir

Gerência Executiva de Tecnologia da Informação - GETI
Ver: 1.2.1.201809041500

https://contribuinte.sefaz.al.gov.br/certidao/#/emitircertidao

Demonstrativo de não regularidade Max Placas (0605445)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO - CPD 80771 / 2019
CERTIDÃO DE PESSOA/CONTRIBUINTE GERAL
Inscrição:

Identificação:

900746122

Contribuinte

CHARLYSON WESLEY FERREIRA BARBOSA

328903

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

Situação Cadastral

08204148000150

Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

RUA - BR. DE MACEIÓ, Nº: 116,
57042530,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIO
Data Expedição

08/10/2019

Validade

06/01/2020

Nº Protocolo

0

Data Protocolo

08/10/2019

N.º De Autenticidade: 842.40E.72B.0E8

.

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nossos
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito
de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham
a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE
débito registrado em relação ao Contribuinte/imóvel acima identificado.
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************

Certidão emitida as 12:35:34 do dia 08/10/2019
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.
.
Observação:
O contribuinte indicado possui vínculos tributários imobiliários e/ou mercantis.
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Demonstrativo de não regularidade Max Placas (0605445)
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Maceió, 08 de outubro de 2019.
À SAD
Senhor Secretário,
Tratam os presentes autos de aquisição de medalhas,
botons
de
lapela
e
diplomas,
conforme
Termos
de
Referência: medalhas e botons de lapela (0601608) e diplomas
(0601611), para os ﬁns disciplinados na Resolução TRE/AL nº
15.986/2019, de 15 de agosto de 2019.
Em atendimento ao Despacho GSAD 0600075, a SEIC
iniciou a cotação preliminar, para compor a estimativa de
preços necessária para concretização da presente aquisição.
Após encaminhamento de e-mails a um extenso rol de
empresas, a SEIC emitiu a Certidão SEIC 0604069, onde resume
todas as tratativas realizadas com as empresas contatadas. Na
Certidão APG-SAD 0604378, também constam as empresas visitadas
pelo Assessor de Planejamento e Gestão da SAD, que colaborou com
o trabalho em campo, tentando arrecadar orçamentos das empresas
previamente escolhidas pela SEIC, após triagem efetuada pela
senhora Chefe substituta da SEIC.
Demandados todos os esforços, uma única empresa
ofertou orçamento, a Max Placas, contudo, conforme esclarece o
senhor Abionésimo Marinho da Rocha, APG-SAD:
"Ela informou que não poderá oferecer as
medalhas nas opções de ouro, prata e bronze,
Despacho COMAP 0605645
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pois as mesmas irão desbotar com o tempo. A
melhor opção, segundo ela, seria a confecção
de medalhas de bronze, que não desbotam com
a ação do tempo, aonde seriam identiﬁcadas
com a informação de 1º, 2º e 3º lugar na
própria medalha. Garantia de entrega dos
materiais até a data do evento, a saber, dia
25/10/2019."
De posse das informações acima elencadas, a SEIC
consultou a Escola Judiciciária Eleitoral, por meio do Despacho
SEIC 0605159, sobre a possibilidade de aceitação do formato dos
itens, na forma proposta pela empresa Max Placas, divergente do
constante da supacitada Resolução, obtendo a resposta contida no
Despacho EJE 0605212, que em resumo esclarece que acredita que o
formato apresentado não seria possível, visto estar em desacordo
com o previsto na Resolução nº 15.986/2019, e que como o pedido é
oriundo da Diretoria-Geral e Presidência, as mesmas é que deveriam
ser consultadas.
Solicitada, por esta Coordenadoria, a regularidade ﬁscal
da empresa Max Placas, a SEIC juntou aos autos, no
evento 0605445, as pesquisas realizadas na esfera federal, estadual e
municipal, sendo que em todas se mostrou irregular.
Diante do exposto, entendo necessária a ciência da Alta
Administração, de todo o procedimento realizado na esfera da
COMAP, até a data de hoje, demonstrando as diﬁculdades
encontradas pela SEIC e
frisando que a única empresa que
apresentou orçamento está irregular, no momento, bem como não se
propõe a fazer as medalhas nos moldes solicitados na citada
Resolução, e que as outras empresas consultadas não responderam
ou responderam negativamente.
Por ﬁm, encaminho os presentes autos sugerindo, com a
devida vênia, que os mesmos, sem prejuízo da continuidade das
consultas e pesquisas locais, para tentativa de contratação direta,
sigam com tramitação direcionada para pregão, tendo em vista que a
estimativa de preços poderia ser realizada com a ajuda da
ferramenta Banco de Preços e poderia ser ﬁnalizada hoje, inclusive,
bem como seja dada ciência a Alta Administração de todas as
diﬁculdades encontradas, com possível análise da possibilidade de
alteração da data prevista anteriormente, para o evento almejado.
Despacho COMAP 0605645
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/10/2019, às 14:55, 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
0605645 e o código CRC 7FE6745E.

0008297-28.2019.6.02.8000
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INFORMAÇÃO Nº 6112 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Tratam os presentes autos eletrônicos de
proposição
formulada
pela
Assessoria
Especial
da
Presidência, no sentido de ser contratada empresa
especializada para confecção de medalhas, botons de lapela e
diplomas, conforme Memorando 870 (v. documento 0599225).
Pois bem.
Participo a Vossa Senhoria relatório de instrução
elaborado pela Coordenadoria de Material e PatrimônioCOMAP, vinculada a esta Secretaria, por meio do qual tras ao
conhecimento desta Secretaria a diﬁculdade de se encontrar
empresas locais que prestem o serviço solicitado, registrando
que a única empresa que se prontiﬁcou a prestá-lo foi
CHARLYSON WESLEY FERREIRA BARBOSA (MAX PLACAS),
inscrita no CNPJ sob o nº 08.204.148/0001-50, contudo,
encontra-se em situação ﬁscal irregular e que não se propõe a
fazer as medalhas noa forma solicitada por este Tribunal (v.
documento 0605645).
Em face disso, propõe a Senhora Coordenadora
que, sem prejuízo de continuidade da pesquisa de preços
naquela unidade administrativa junto a outras empresas, que
a contratação seja feita mediante procedimento licitatório,
cuja estimativa poderá ser feita, com maior celeridade, por
meio de consulta de preços com a utilização da ferramenta
Banco de Preços, oportunidade em que deverá ser analisada a
possibilidade de alteração da data da sonelidade para
conderação dos homenageados.
Senhoria.

Posto isto, faço os autos conclusos a Vossa

Informação 6112 (0605869)
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Em paralelo, segue o feito à COMAP, para dar
sequência à instrução, ampliando, se possível, o número de
empresas consultadas.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2019, às 20:03, 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
0605869 e o código CRC 9900CA5B.
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Informação 6112 (0605869)
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Maceió, 09 de outubro de 2019.

Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, para ﬁns de conhecimento e
deliberação acerca das ponderações e sugestão constante da
Informação 6112 (0605869).
É de se registrar, por oportuno, a concordância
desta Diretoria-Geral à recomendação alí aposta, bem como
ponderar que a criação do selo foi promovida por estudos da
AGE no sentido de valorizar e reconhecer o trabalho
desenvolvido pelos servidores deste sodalício, tal qual
promovido pelo TJ-AL.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/10/2019, às 12:08, 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
0606092 e o código CRC 4F9A1B24.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0606092
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SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 83

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para que, sem
prejuízo do prosseguimento das pesquisas de campo e
ampliação do número de empresas a serem consultadas, para
eventual compra direta, que seja realizada a estimativa de
preço utilizando-se a ferramenta Banco de Preços, para
adiantamento do procedimento no sentido de aquisição por
meio de pregão.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/10/2019, às 14:11, 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
0606228 e o código CRC A5C78B55.

0008297-28.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: PA 0008297-28.2019 - MEDALHAS.
Pesquisa realizada entre 09/10/2019 14:25:31 e 09/10/2019 15:14:46
Relatório gerado no dia 09/10/2019 15:21:34

ITEM

(IP: 186.208.71.210)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1) Medalha com estojos

3

30 Unidades

213,67

R$6.410,10

2) Boton de Lapela

3

30 Unidades

18,84

R$565,20

3) Diplomas com estojo

3

30 Unidades

15,42

R$462,60

Valor Global:

R$7.437,90

Detalhamento dos Itens
Item 1: Medalha com estojos

R$213,67

Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

aquisição de medalhas (e seusrespectivos estojos)

aquisição de medalhas (e seus respectivos estojos)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$181,00

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

D a t a : 03/10/2019 09:36

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de Medalhas 'Ordem do Mérito de Brasília', com os respectivos
estojos, visando atender demanda da Casa Militar do Distrito Federal (CMDF),
conforme condições e especificações constantes neste Termo e seu Anexo,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital..

Identificação: NºPregão:562019 / UASG:974002
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/10/2019 09:24

Descrição: MEDALHA - Medalha, medalha - Comendador - medalha masculino, conforme
condições e características constante do Anexo I do Edital.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.756.582/0001-01
* VENCEDOR *

J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS - ME

R$181,00

Marca: JR
Fabricante: ELETROMATRIX
M o d e l o : CMDF
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R COLUMBIA, 80

Telefone:
(61) 2023-2727

Email:
jr50@superig.com.br

1/6
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$246,00

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

D a t a : 03/10/2019 09:36

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de Medalhas 'Ordem do Mérito de Brasília', com os respectivos
estojos, visando atender demanda da Casa Militar do Distrito Federal (CMDF),
conforme condições e especificações constantes neste Termo e seu Anexo,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital..

Identificação: NºPregão:562019 / UASG:974002
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/10/2019 09:24

Descrição: MEDALHA - Medalha, medalha - Oficial - medalha feminino, conforme
condições e características constante do Anexo I do Edital.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 33
Unidade: Unidade
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.756.582/0001-01
* VENCEDOR *

J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS - ME

R$246,00

Marca: JR
Fabricante: ELETROMATRIX
M o d e l o : CMDF
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R COLUMBIA, 80

Telefone:
(61) 2023-2727

Email:
jr50@superig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R$214,00

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

D a t a : 03/10/2019 09:36

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de Medalhas 'Ordem do Mérito de Brasília', com os respectivos
estojos, visando atender demanda da Casa Militar do Distrito Federal (CMDF),
conforme condições e especificações constantes neste Termo e seu Anexo,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital..

Identificação: NºPregão:562019 / UASG:974002
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/10/2019 09:24

Descrição: MEDALHA - Medalha, medalha - Cavaleiro - medalha masculino, conforme
condições e características constante do Anexo I do Edital.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.756.582/0001-01
* VENCEDOR *

J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS - ME

R$214,00

Marca: JR
Fabricante: ELETROMATRIX
M o d e l o : CMDF
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R COLUMBIA, 80

Telefone:
(61) 2023-2727

Email:
jr50@superig.com.br

Item 2: Boton de Lapela

R$18,84

2/6
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Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm; b) Serão
estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton de lapela deverá
acompanhar garra de pressão metálica para fixação no pino provida de mola interna de acionamento; c) Deverão ostentar em
uma face, uma película esmaltada, contornada em metal na cor do boton, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE
ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três
linhas (filetes) na cor do boton em relevo, plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas no
constante do Anexo III; e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o tamanho 6 pt;

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$18,32

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 29/04/2019 09:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Leste

S R P : SIM

1ª Região Militar

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:160304

Depósito Central de Armamento

Lote/Item: /71

Objeto: Contratação de empresa especializada em produção de arte, diagramação,

Ata: Link Ata

programação visual e impressão de materiais gráficos diversos, para atender as
necessidades do GCALC..

Adjudicação: 13/06/2019 10:19

Descrição: Serviço gráfico - policromia - Serviço de confecção de botton em metal

Homologação: 01/07/2019 13:25

com gravação do distintivo do comando da contratante, em alto e baixo relevo,
dourado, em até 6 cores, pino de fixação e fecho de metal, tamanho 2 cm x 1
cm. Arte fornecida pelo contratante. Todo material por conta da contratada.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.570
Unidade: Unidade

Prazo de execução de 15 dias após o recebimento da nota de empenho.

U F : RJ

CatSer: 17353 - PrESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO E
ACABAMENTO DO CALENDÁRIO OFICIAL DA UFPA 2013, conforme
especificações e quantitativos contidos no Anexo I deste Edital. Cada livro
disposto em itens distintos por possuir valores e especificações técnicas
particulares.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.334.946/0001-70
* VENCEDOR *

ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL

R$18,32

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R ANTONIO HENRIQUE DE NORONHA, 29

Telefone:
(21) 2580-9880

Email:
atendimentoedinfo@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

R$23,20
D a t a : 29/04/2019 09:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Leste

S R P : SIM

1ª Região Militar

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:160304

Depósito Central de Armamento
Objeto: Contratação de empresa especializada em produção de arte, diagramação,
programação visual e impressão de materiais gráficos diversos, para atender as
necessidades do GCALC..

Lote/Item: /72
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/07/2019 10:07

Descrição: Serviço gráfico - policromia - Serviço de confecção de botton, material
metal, cor dourado e/ou prateado, diâmetro 15 mm, finalidade condecoração.
Acabamento revestido em resina/fecho pressão, largura 8 mm. Arte fornecida
pelo contratante. Todo material por conta da contratada. Prazo de execução de
15 dias após o recebimento da nota de empenho.
CatSer: 17353 - PrESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO E

Homologação: 11/07/2019 09:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.010
Unidade: Unidade
U F : RJ

ACABAMENTO DO CALENDÁRIO OFICIAL DA UFPA 2013, conforme
especificações e quantitativos contidos no Anexo I deste Edital. Cada livro
disposto em itens distintos por possuir valores e especificações técnicas
particulares.

3/6

Relatório Banco de Preços (0606363)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 87

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.883.014/0001-40
* VENCEDOR *

A & C DESIGN COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA - ME

R$23,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
AV FRANCISCO BRICIO, 434

Telefone:
(21) 3253-6305

Email:
contador@padraorio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: FUNDO DO EXERCITO

R$15,00
D a t a : 01/07/2019 00:00

6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de medalhas e troféus destinados ao Regimento.
Descrição: MEDALHA - ESCARAPELAS DUAS CORES EM BOTTON
CatMat: 4111 - MEDALHA , MEDALHA NOME

S R P : NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 17/2019 /
UASG: 167358
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 160
Unidade: UNIDADE
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.735.550/0001-99
* VENCEDOR *

ROSANGELA BELUS DAMACENO 77033264020

R$15,00

Marca: s/m
Fabricante: Fabricante não informado
Endereço:
R Norberto Barbosa, 51

Telefone:
(55) 03423-3369

Email:
damacenosgt@hotmail.com

Item 3: Diplomas com estojo

R$15,42

Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo
constante no Anexo IV; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia, impressão off set; c)
Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do Anexo IV; d) Cada diploma deverá ser
acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com folga.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$18,64
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 07/05/2019 10:06

Universidade Federal de Juiz de Fora

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Serviços de Impressão em gráfica digital de Diplomas e Certificados para

S R P : NÃO

atendimento as necessidades da Universidade Federal de Juiz de Fora..

Identificação: NºPregão:72019 / UASG:153061

Descrição: Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - SERVIÇOS DE

Lote/Item: /1

IMPRESSÃO EM GRÁFICA DIGITAL DE DIPLOMAS/CERTIFICADOS DE

Ata: Link Ata

CURSOS DE GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO,
MESTRADO, DOUTORADO, PÓS-DOUTORADO, TÍTULOS HONORÍFICOS E 2ª
VIA, FRENTE E VERSO, EM PAPEL PERGAMINHO, PERGAMENATA BIANCA 230
GRAMAS, PAPEL ITALIANO. FORMATO: 21,7 CM X 32,4 CM, LETRA: ''SHELEY
ANDANTE'', FUNDO IMPRESSO, IMPRESSÃO EM 4/1 CORES COM DADOS

Adjudicação: 10/06/2019 08:50
Homologação: 10/06/2019 14:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7.000

VARIÁVEIS FRENTE E VERSO. DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO DA ARTE DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. A DIAGRAMAÇÃO E A CONFECÇÃO

Unidade: UN
U F : MG

DA ARTE PODEM VARIAR, EM CADA DIPLOMA/CERTIFICADO, DE ACORDO
COM AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CDARA. A CONTRATANTE PODERÁ
SOLICITAR AJUSTES, VARIAÇÕES, ALTERAÇÕES NOS DADOS DOS
DIPLOMAS/CERTIFICADOS, PARA ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES NOS
CASOS DE PUBLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAMENTAM A
MATÉRIA. AS IMPRESSÕES DEVERÃO INICIALMENTE SER IMPRESSAS EM
PAPEL DE RASCUNHO E APRESENTADAS NA CDARA PARA VALIDAÇÃO. OS
DIPLOMAS/CERTIFICADOS IMPRESSOS DEVEM ENTREGUES NA CDARA, DE
FORMA PARCELADA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DE
ASSUNTOS E REGISTROS ACADÊMICOS CDARA. PARA QUAISQUER
ESCLARECIMENTOS COM RELAÇÃO AO MODELO A SER IMPRESSO A
CONTRATADA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM A CDARA.
CatSer: 18422 - Banner (estandarte). Confecção e instalação em tripé/suporte,
impresso em lona, fosco, em policromia.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.191.550/0001-59
* VENCEDOR *

FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$18,64

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Endereço:
R CAROLINA BEZERRA, 52

Telefone:
(28) 03529-1672

Email:
PONTINIVITORIO@GMAIL.COM

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

R$10,00
D a t a : 09/07/2019 09:00

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de conjuntos de medalhas do Mérito da Segurança Pública do Distrito
Federal, composto de medalha, barreta e roseta, acondicionada em estojo,
acompanhados de sacola de papel, histórico e diploma das medalhas, visando
atender demanda Subsecretaria de Ensino e Valorização Profissional da
Secretaria de Estado de Segurança Pública para o biênio 2019-2020, conforme
especificações e quantitativos constantes neste Termo e aquisição de
conjuntos de medalhas do Mérito Integração da Segurança Pública do Distrito
Federal, composto de colar de pescoço, placa peitoral, barreta, roseta e
miniatura, acondicionada em estojo e acompanhados de porta-diploma, sacola
de papel, histórico e diploma das medalhas, visando atender demanda
Subsecretaria de Ensino e Valorização Profissional da Secretaria de Estado de

Identificação: NºPregão:182019 / UASG:450107
Lote/Item: 2/27
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/07/2019 17:02
Homologação: 09/07/2019 17:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: UNIDADE
U F : DF

Segurança Pública para o biênio 2019-2020.
Descrição: D I P L O M A - DIPLOMA, MATERIAL PAPEL FILIGRANADO, TIPO IMPRESSÃO
COLORIDA, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210
MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO DO
ÓRGÃO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
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01.756.582/0001-01
* VENCEDOR *

J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS - ME

R$10,00

Marca: JR
Fabricante: NOVA SICILIANO
M o d e l o : SSP DF
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R COLUMBIA, 80

(61) 2023-2727

jr50@superig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R$17,62

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

D a t a : 08/08/2019 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de produção, arte finalização,
diagramação, editoração eletrônica, impressão, acabamento, embalagem,
entrega e aplicação gráfica para o atendimento das demandas de comunicação

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:52019 / UASG:364102
Lote/Item: 1/14

institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Ata: Link Ata

CNPq, especificados no Edital. Itens: folders, cartazes, impressos, diplomas,
cartões de visita, calendários, marcadores de livro e blocos de anotações..
Descrição: Gráfico - Impresso Uso Oficial / Segurança - Diploma A: Diploma em

Adjudicação: 13/08/2019 14:22
Homologação: 15/08/2019 12:19

papel pergaminho vegetal, 230g, tamanho A4, impressão em 4/0 cores (ref.: IC,
Pfoto, Pesquisador Emérito, PAAA etc ). Quantidade mínima por pedido: 1 (uma)
unidade.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 54

CatSer: 14370 - Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para
confecção de carteiras de identidade funcional em papel de segurança com

Unidade: Diploma
U F : DF

características anti-falsificação, destinadas aos ocupantes do cargo de AuditorFiscal da Receita, integrantes da carreira de Auditoria Tributária da SEF.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.114.463/0001-09
* VENCEDOR *

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

R$17,62

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Estado:
DF

Cidade:
Brasília

Endereço:
COL COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CH 29 LOTE, 18

Telefone:
(61) 3397-1042

Email:
grafica@fefgrafica.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
Senhora Coordenadora,
Em atenção ao vosso despacho, evento 0605645, ﬁzemos
uma estimativa de preço para a aquisição pretendida nos termos de
referência, eventos 0601608 e 0601611, e assim chegamos ao
relatório de preços praticados em licitações governamentais,
evento 0606363, e assim disposto por item:

Assim sendo, sugerimos, s.m.j. uma consulta prévia a
COFIN para análise ﬁnanceira à pretensa contratação, no tocante ao
elemento de despesa, do que já fora adquirido neste exercício, bem
como os provisionados em andamento, para assim dirimir o norte da
contratação.
De toda forma sugerimos a realização de licitação na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei
10.520/2002,
regulamentada
pelo
Decreto
nº
5.450/2005,
com exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte
na competição.
CATMAT - 455971 - Medalhas e Botons;
CATSER - 452368 - Diplomas.
À deliberação superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/10/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SEIC 0606435
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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
0606435 e o código CRC 03F86E60.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador,
Diante do Despacho SEIC 0606435 e acatando a
sugestão ali contida, encaminho os presentes autos
solicitando os bons préstimos dessa unidade no que diz
respeito à consulta prévia, com relação aos itens que se
pretende adquirir nestes autos, no tocante ao elemento de
despesa, do que já fora adquirido neste exercício, bem como
os provisionados em andamento, para dirimir dúvidas com
relação ao enquadramento do tipo de contratação a ser
realizada.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/10/2019, às 17:34, 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
0606489 e o código CRC E9B1E520.
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Despacho COMAP 0606489

0606489v1
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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 outubro de 2019.

À SGO,
Para manifestação acerca do indagado no despacho
COMAP (0606489).
Contribuindo com o processo, anexo aos autos
consulta FUNÇÃO da conta orçamentária (0607179) , no
SIAFI, com potencial enquadramento.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/10/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607176 e o código CRC 6A324EA4.
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0607176v1
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Sem título
__ SIAFI2019-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
10/10/19 16:52
USUARIO : RUI CARLOS
NATUREZA DE DESPESA: 33903105
TITULO
: ORDENS HONORIFICAS
TITULO REDUZIDO

: ORDENS HONORIFICAS

FUNCAO:
REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS,
TROFEUS, INSIGNIAS ETC, RELATIVO A ORDENS HONORIFICAS.
VALORIZAVEL
: SIM
OPERACAO INTERNA: NAO
LANCAMENTO ORGAO
: 0 - PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG
: 0 - PERMITE PARA QUALQUER UG
INCOMPATIVEL COM AS MODALIDADES DE LICITACAO:
ND SICONFI: 33903100
TITULO ND SICONFI: PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI
VAS E OUTRAS

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=EXPANDE FUNCAO

PF9=CONRELND

PF12=RETORNA

__ SIAFI2019-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
10/10/19 16:53
USUARIO : RUI CARLOS
PAGINA: 001
CODIGO: 33903105 - ORDENS HONORIFICAS
FUNCAO
REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS,
TROFEUS, INSIGNIAS ETC, RELATIVO A ORDENS HONORIFICAS.

FIM
PF3=SAI

PF12=RETORNA

Página 1

Anexo consulta função conta orçamentária (0607179)
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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 outubro de 2019.

À COFIN.
Senhor Coordenador,
Após consulta ao SIAFI, observamos que houve
aquisições de medalhas e diplomas no ano de 2016 (NE's 235
e 236, respectivamente), solicitadas pela EJE nos autos SEI
0001229-78.2016.6.02.8502.
Entretanto, na ocasião, foi utilizado subitem
referente à homenagens culturais (01) o que, a nosso
entender, não se aplicaria ao caso em tela. Assim
corroboramos com a consulta anexada (0607179), cujo
subitem de ordens honoríﬁcas (05), enquadra-se melhor na
descrição exposta no Memorando 870 (0599225) e Termos de
Referência (0601608 e 0601611).
Ainda em consulta ao SIAFI veriﬁcamos não haver
emissão de pré-empenho e empenho com a referida natureza
da despesa. Porém, como é possível a aquisição por
suprimento de fundos de itens similares, como material de
consumo, apenas por precaução, sugerimos consulta da
unidade demandante à SEALMOX, vez que o ASI, até onde
temos conhecimento, não aceita a ND 339031, em que pese os
itens descritos sejam de distribuição direta.
Respeitosamente.

Despacho SGO 0607643
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 11/10/2019, às 11:49, 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
0607643 e o código CRC 85F7E426.
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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 outubro de 2019.

À COMAP,
Diante do desapcho COMAP (0606489), encaminho
manifestação da SGO (0607643) para ciência e continuidade
do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/10/2019, às 11:52, 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
0607718 e o código CRC 300A6EA2.

0008297-28.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Certiﬁco para os devidos ﬁns, que em contato telefônico
com a senhora Vanine, da empresa CLORUS Comunicação Integrada
LTDA, telefone 3027-5830, a mesma informou que das medalhas
fornecidas ao Tribunal de Justiça de Alagoas, por meio do Contrato nº
33/2016, as mais simples, com acrílico, são produzidas em
Maceió/AL, porém as de honra ao mérito, mais elaboradas, são
adquiridas da empresa Zanoello Troféus e Medalhas, sediada em
Lages/SC.
Tendo em vista as informações coletadas, procedi à
visita do sítio da empresa Zanoello, onde pesquisei os seus prazos de
entrega, sendo que são 10 (dez) dias úteis para Maceió/AL, tempo
este excluído do necessário para a confecção do item.
Certiﬁco, ainda, que a Seção de Instrução de
Contratações,
em
10/10/2019,
através
do
e-mail
zanoello@zanoello.com.br, solicitou orçamento para a aquisições dos
itens constantes destes autos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/10/2019, às 13:49, 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
0607819 e o código CRC 4845F706.

0008297-28.2019.6.02.8000

Certidão COMAP 0607819
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11/10/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HFQVUFEF79NLW&View=Message&Print=Yes

De: Zanoello - Vendas - Vivian <vendassp@zanoello.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 11/10/2019 01:40 PM
Assunto: [seic] Solicitação de Cotação de preço para confecção de medalhas e bottons. PA 0008297-28.2019
Boa tarde
Não produzimos esse tipo de medalha em bronze
Aguardo retorno
Att

Vivian
COMERCIAL

(49) 2101-0214 (WhatsApp Business)
vendassp@zanoello.com.br
www.zanoello.com.br . PRODUTOS DE VENCEDORES

Em qui, 10 de out de 2019 às 16:46, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para fornecimento de medalhas e bottons, na forma do Termo de
Referência em anexo, com a maior brevidade possível.
Desde já, agradecemos.
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

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HFQVUFEF79NLW&View=Message&Print=Yes

E-mail Zanoello com negativa em bronze (0607860)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para confecção da
minuta do edital, cuja estimativa de preços consta no
Despacho SEIC 0606435.
Após, à SAD para aprovação dos Termos de
Referência 0601608 e 0601611, e sugerindo remessa dos
autos à AJ-DG para análise da minuta elaborada pela SLC.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/10/2019, às 14:02, 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
0607861 e o código CRC 0B1F9C09.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa para
confecção de medalhas, botons de lapela e diplomas, tudo de acordo com requisição promovida
por esta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para confecção de
medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3), conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS, DO PRAZO DE ENTREGA FINAL E DO PRAZO DE
GARANTIA
2.1.
Após o recebimento da Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, um modelo do item contratado (medalha, boton e/ou diploma), para ser
submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
2.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
2.3.
Os itens deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
2.3.1. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem no caso dos itens 1 e 2, por um período de 03 (três) anos a
contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no
prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca
do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que
comprometam seu uso regular e adequado.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
Minuta de edital (0608247)
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3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
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, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para 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 tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - 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 5.450/05).

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, criados quando do
credenciamento supracitado.
Minuta de edital (0608247)
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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 5.450/05).
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 a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
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. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
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 (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
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 serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
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 no 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 pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
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
Minuta de edital (0608247)
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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 material, despesas indiretas, mão de obra, 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 ao objeto desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de 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 com a 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 da licitante vencedora 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 contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E 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
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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 considerando o valor total do item ofertado.

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 utilizado para divulgação desta licitação.
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 de menor
preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, disponível na tabela abaixo, que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
Item

Descrição

Quantidade

1

Medalha
com
estojo
Boton de lapela
Diplomas
com
estojo

2
3
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30

Valor unitário
estimado
R$ 213,67

Valor
total
estimado
R$ 6.410,10

30
30

R$ 18,84
R$ 15,42

R$ 565,20
R$ 462,60
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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 subseqüente,
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 verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Estadual, por se tratar de contratação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
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).
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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
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
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.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
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 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@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
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 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões 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 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 Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
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 a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos serviços, valor, prazo
de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
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14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
14.3.
Antes da emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às
sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material confeccionado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do serviço deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
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
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

sanções

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;
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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
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

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;
16.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
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.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, 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.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
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.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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16.16.
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.
16.16.1. 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.
16.17.
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.
16.18.
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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento,
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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 no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;
c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem que
tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da
CONTRATADA;
d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto,
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena execução
do contrato;
f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas;
g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste edital, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:

a) Atender a todas as condições descritas no presente edital e respectivo Contrato;
b) Apresentar uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo
contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar
totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo
com as especificações do Termo de Referência anexo a este edital;
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato;
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d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante;
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do
Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver
conhecimento;
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto,
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer
tipo de procedimento;
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal
comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes do exercício de sua atividade;
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas
estabelecidas na lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento
da rotina de funcionamento da contratante;
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste edital, ainda que
pequenas subempreitadas ou tarefas;
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues
em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou
incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da
notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das
sanções legais cabíveis;
l) Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;
m) Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
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.
21.3.
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.
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21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
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.
21.8.
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.
21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
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.
21.12.

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

21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termos de Referência;
ANEXO I-A - Termo de Referência para os itens 1 e 2 (medalhas e botons);
ANEXO I-A.1 - Modelo do Item 1 (medalhas);
ANEXO I-A.2 - Modelo do Item 2 (botons);
ANEXO I- B - Termo de Referência para o item 3 (diplomas);
ANEXO I-B.1 - Modelo do Item 3 (diplomas);
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
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Maceió - AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I-A
TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 1 E 2
Contratação para a confecção de Medalhas e Botons de Lapela
1 – OBJETO
Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas (e seus respectivos
estojos) e botons de lapela a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no
exercício de suas funções, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a
seguir.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Medalhas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e
espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
1

com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de
suporte (passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de
largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
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gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas ao
centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado um
cordão de seda para amarrar ao pescoço;
d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e
esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), contornada
por círculo na cor da medalha, círculo esmaltado branco com
a inscrição em alto-relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”,
círculo vazado e esmaltado em branco, círculo de raios
rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado na
cor da medalha, e, na outra face, também em relevo, a
inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE
ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações detalhadas
no constante dos Anexos I e II;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt;
RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5
pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de
veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm,
onde deverão ser acondicionadas.

3.1.2. Observação:
O total de 30 (trinta) medalhas fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de
bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

3.2. Boton de Lapela:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de
15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
2

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton
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de lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica
para

fixação

no

pino

provida

de

mola

interna

de

acionamento;
c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada,
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul,
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”,
caixa alta, e na parte inferior do boton, a inscrição “MÉRITO,
10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três linhas
(filetes) na cor do boton em relevo, plaquinha em relevo com
a cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas no
constante do Anexo III;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o
tamanho 6 pt;

3.2.1. Observação:
O total de 30 (trinta) botons de lapela fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez)
de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo da medalha e boton de lapela, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise
e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;

7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das medalhas e botons
de lapela.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

responsabilidades

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto,
podendo sustar

ou

recusar

o

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
Minuta de edital (0608247)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 121

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob sua
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações
que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência
de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;
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11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as
exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando
os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL
sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues, principalmente
contra ferrugem, por um período de 03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo
substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a
contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca do problema, quaisquer materiais que
apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no
transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Alagoas
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ANEXO I-A.1
MODELO DAS MEDALHAS
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ANEXO I-A.2
MODELO DOS BOTONS
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ANEXO I-B
TERMO DE REFERÊNCIA PARA O ITEM 3
Contratação para a confecção de Diplomas
1 – OBJETO
Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de diplomas a serem outorgados
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores
e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que
tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções, conforme especificações,
quantidades e condições apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA
A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Diplomas:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm
(formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo constante no
Anexo IV;
b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura,
2

policromia, impressão off set;

30

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de
fontes constam do Anexo IV;
d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão
rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o
diploma com folga.
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4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.
5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;
7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos diplomas.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;
Minuta de edital (0608247)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 128

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
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10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto,
podendo sustar

ou

recusar

o

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao
bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob
sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as
alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por
deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de
Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se,

qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

Minuta de edital (0608247)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 130

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A empresa adjudicatária será obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as exigências e
especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos
dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a
contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
Minuta de edital (0608247)
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12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues por um período de
03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal
acerca do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam
seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas

Minuta de edital (0608247)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 132

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO I-B.1
MODELO DOS DIPLOMAS

Minuta de edital (0608247)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

Minuta de edital (0608247)
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( ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 6209 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD

Senhor Secretário,
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo – medalhas, botons e diplomas.
A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando
as disposições referentes ao Recebimento do Objeto e ao Pagamento.
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 da aquisição.
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.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 14/10/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Informação 6209 (0608252)
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/10/2019, às 14:51, 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
0608252 e o código CRC 09189A30.

0008297-28.2019.6.02.8000
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.

À Diretoria-Geral
Senhor Diretor,
Submeto à apreciação superior de Vossa Senhoria
as proposições de compra veiculadas nos termos de referência
de eventos 0601608 e 0601611, respectivamente, medalhas,
botons, lapelas e diplomas, com vistas a atender o
Memorando 870, da Assessoria Especial da Presidência
(0599225).
Destaco que, não obstante o esforço das unidades
respeonsáveis pela instrução, não foi possível selecionar
fornecedor local para as medalhas e botons, conforme bem
assenatado pela Sra. Coordenadora de Material e Patrimônio,
no Despacho 0605645 e na nossa Informação 6112 (0605869),
o que nos remete a sugerir, com todas as vênias, a possível
revisão de data do evento assinalado no expediente que
inaugura estes autos.
Para concluirmos a aquisição, foi elaborada a
minuta de edital de evento 0608247, acerca da qual, peço-lhe
vênia para que seja submetida à análise da Assessoria
Jurídica, deixando claro, desde já, nossa aprovação aos
mencionados termos de referência, os quais integram a
minuta do edital, como anexos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2019, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Despacho GSAD 0608341
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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
0608341 e o código CRC D8154E42.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0608341
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.

À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para
análise e pronunciamento.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/10/2019, às 13:53, 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
0608488 e o código CRC D50EA617.

0008297-28.2019.6.02.8000
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.

À SAD,
Para se manifestar quanto ao Despacho da SOG
(0607643) no que se refere ao enquadramento da despesa.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 16/10/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609492 e o código CRC 783CA730.

0008297-28.2019.6.02.8000
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.

À Assessoria Jurídica, descavando que nossa
indicação para o procedimento licitatório deve-se, sobretudo,
ao quase malogro da pesquisa realizada com fornecedores
locais e de outras praças, conforme atesta a instrução, o que
nos remete à abertura de pregão como forma de ampliarmos o
universo de potenciais fornecedores e termos êxito na
aquisição, independentemente do valor estimado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2019, às 19:30, 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
0609877 e o código CRC 4F7732BE.
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Despacho GSAD 0609877

0609877v1
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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

: 0008297-28.2019.6.02.8000
: Assessoria Especial da Presidência
: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, BOTONS E DIPLOMAS

Parecer nº 2208 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de aquisição de material de consumo –
medalhas, botons de lapela e diplomas, a serem outorgados
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a
condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores
(efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de
Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no
exercício de suas funções, consoante Termos de Referência
(0601608 e 0601611) elaborados pela Secretaria da Escola
Judiciária Eleitoral.
2. DO PROCEDIMENTO

No despacho contido no evento 0608341, o Senhor
Secretário de Administração aprovou os termos de referência
apresentados pela EJE, nos termos do art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Foram os autos encaminhados à COMAP, para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.
Com vista dos autos, a Seção de Instrução de
Contratações - SEIC (0606435) elaborou estimativa de preço
para a aquisição pretendida nos termos de referência,
eventos 0601608 e 0601611, chegando ao relatório de preços
praticados em licitações governamentais, lançado no
evento 0606363, assim decomposto:

Aquela unidade encerrou por indicar a realização
de
Licitação,
na
modalidade
Pregão,
na
forma
Eletrônica, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação exclusiva de
micro, pequenas e médias empresas.
A COMAP certiﬁcou (0607819) que não obteve
êxito em encontrar fornecedores locais e que a aquisição
anterior de medalhas de honra ao mérito, formalizada pelo
Contrato nº 33/2016, foram adquiridas da empresa Zanoello
Troféus e Medalhas, sediada em Lages/SC.
Não consta dos autos reserva de crédito, a cargo da
COFIN. Aquela unidade levantou questionamento (0607643) a
respeito do enquadramento da despesa, sugerindo consulta à
unidade demandante e à SEALMOX, vez que o ASI, até onde
se tem conhecimento, não aceita a ND 339031, em que pese
os itens descritos sejam de distribuição direta. Não obstante,
não houve pronunciamento posterior de nenhuma das
unidades apontadas.

Parecer 2208 (0610055)
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Em seguida, a SLC/COMAP elaborou minuta de
edital (0608247). No evento 0608252, tem-se a justiﬁcativa
da SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de
exclusividade de participação para microempresas e empresas
de pequeno porte, conforme disciplina veiculada na LC nº
123/2006 e Decreto nº 6.204/2007; da divulgação dos preços
orçados; bem como acerca dos ajustes efetuados na minuta.
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 11 da Resolução TRE-AL nº
15.787/17.
Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, objetivando
a
contratação de empresa para confecção de medalhas, botons
de lapela e diplomas.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, a cargo da
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, como parece ser o
presente caso.
Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase 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 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 preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.
Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
exclusividade de participação na licitação para microempresas
e empresas de pequeno porte.
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
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procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de veriﬁcação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia.
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos preﬁxados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

Sim
Não

Item Questionário

Evento

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES

1

2

Foi autuado processo administrativo
especíﬁco
para
a
aquisição
SIM
pretendida?

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

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA
3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

Somente para
o
licitante
vencedor

9

O Termo de Referência contém
justiﬁcativa para o agrupamento de
itens?

Justificar o tipo
da
licitação
MENOR
PREÇO,
em
lugar
de
MENOR
PREÇO
POR
ITEM

10

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

11

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

0601608
0601611

O Termo de Referência prevê regras
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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 face da natureza e da N/A
complexidade do objeto? Foram
ﬁxadas em percentuais razoáveis e
justificados?

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

Ref. Acórdão
2328/2015

TCU

-

Plenário

nº

20

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

21

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

22

O Termo de Referência contempla
NÃO Esclarecer
requisitos de sustentabilidade?

23

Existe
aprovação
do
Termo
de
Referência pela autoridade competente?

SIM 0608341

PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM 0606435

25

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

26

Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados?

27

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

SIM

0606363

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
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objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação
exclusiva
de
microempresas, empresas de pequeno
SIM
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

29

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

30

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

31

0608247

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 N/A
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?

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

32

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento da
situação de entidade preferencial em
N/A
razão do 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
SIM
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

34

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

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

40

A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de NÃO
habilitação econômico-financeira?
A minuta de edital contém critério
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41

42

objetivo para avaliar a exequibilidade NÃO
das propostas?
A minuta de edital se abstém de deﬁnir
de
forma
genérica
penalidades
SIM
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

44

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

45

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

46

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

47

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

48

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

49

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

50

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

51

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

52

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

0608247

irreajustável

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

54

As normas que dispõem sobre margem
de preferência foram observadas?

Ref. Decretos
8538/2015.

nºs

7546/

2011

e

SIM

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

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07
Foi veriﬁcada a eventual incidência das
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55

56

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

Em curso

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

57

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

Próxima fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05
Consta a publicação do aviso de edital?
58

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

Próxima fase

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
59

60

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

Próxima fase

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação
N/A
no DOU, da intenção de registro de
preços?
Caso
negativo,
existe
justificativa?

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
61

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

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
N/A
orçamentário 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,
N/A
da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

5.

CONCLUSÃO

Para o bom e regular andamento do feito, convém
juntar aos autos os elementos referentes aos itens 2, 9, 22 e
61 da tabela de verificação acima, salvo melhor percepção.
Quanto à minuta do edital, faz-se mister proceder à
adequação da documentação exigida nos itens 9.1 e 18.1 do
edital e demais itens que se referem a prestação de serviços
com o enquadramento da despesa feito pela COFIN (0607643).
Ao ensejo, parece de bom alvitre que se aperfeiçoe
a instrução, com as seguintes providências:
a) remeter o
questionamento lançado pela
SGO (0607643) à SEALMOX, com possíveis reflexos na minuta
do edital;
b) certiﬁcar o
valor obtido
na cotação,
especialmente o das medalhas (0606435), veriﬁcando se as
cotações obtidas no Banco de Preços (0606435) referem-se a
medalhas do tipo que se pretende adquirir. Outrossim, pode
ser relevante cotejar os preços obtidos no Contrato nº
33/2016 do TJ-AL, conforme referência contida na certidão
COMAP (0607819), ademais, outra fonte de comparação pode
advir dos autos do Proc. SEI 0001229-78.2016.6.02.8502, em
que este Regional adquiriu medalhas.
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À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 17/10/2019, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/10/2019, 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
0610055 e o código CRC 9A338715.
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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 outubro de 2019.

À EJE para manifestação acerca dos apontamentos
acerca dos itens 9 e 22 da tabela de veriﬁcação, concernentes
ao termo de referência, constantes no Parecer AJ-DG 2208
(0610055).
Em paralelo, à COMAP para robustecer a instrução
no que concerne à estimativa de preços.
Concomitante, à COFIN para reserva de crédito.
E quanto ao item 2 da tabela de veriﬁcação
constante no Parecer AJ-DG 2208 (0610055), esclarecemos
que, a aquisição em tela não integra o planejamento de
contratação para o exercício mas pode ser absorvido, já que
há recursos orçamentários para tanto.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2019, 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
0610921 e o código CRC 7D9832A7.
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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 outubro de 2019.
À SGO.
Prezados,
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos
termos da instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 18/10/2019, às 13:18,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610995 e o código CRC 60B38067.
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0.h.

PODER,
JUDICIARIO
-il h•- DE ALAGOAS
SUBDIREÇÃO GERAL
CONTRATO NQ

33

/2016

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
CAMPANHAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
DIVULGAR AS AÇÕES DO PODER
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA
CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA
LTDA.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal
Deodoro da Fonseca, nº 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, inscrito no
CNPJ sob o n° 12.473.062/001-08, neste ato representado pela Exmo. Sr. Presidente,
Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL
DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, órgão autônomo vinculado
ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o nº 01.700.776/0001-87, estabelecido no Anexo I do
Tribunal de Justiça, representado neste ato pelo juiz de direito presidente da Comissão Gestora,
Dr. MAURÍLIO DA SILVA FERRAZ, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA com endereço na Rua Waldemar Loureiro
Bernardes, 27, Mangabeiras, Maceió/AL, CEP: 57037-320, inscrita no CNPJ sob o nQ
10.711.572./0001-32, ora representada por WARNEY DE CARVALHO LIMA, portador da
cédula de identidade nº 1937515 SSP/AL, inscrito no CPF nº 042389484-67, doravante designada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n2 03958-1.2013.001,
e ainda o resultado do certame licitatório CONCORRÊNCIA nº 01/2015, pactuam o presente
contrato, por preço global, cuja execução se regerá pela disciplina da Lei n° 5.237/1991, Lei n°
8.666/93, Lei Complementar nQ 123/2006, Lei lig 12.232/2010, Lei 4.680/1965, Decreto estadual n'2
4054/08 e Ato Normativo n° 15, de 27 de setembro de 2006, o que fazem na conformidade das
cláusulas adiante estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços técnicos de publicidade
e para elaboração de projetos e campanhas com o fim especifico de divulgar as ações do Poder
Judiciário de Alagoas, com base na Tabela Referencial de Custos Internos da ABAP Associação Brasileira de Agências de Publicidade - Alagoas (Anexo I), edição vigente 2015.
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1.2 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR DA LICITAÇÃO
1.2.1. Compreendem os serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e
a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.
1.2.2. Também integram o objeto desta Concorrência, como atividades complementares, os
serviços especializados pertinentes:
a) à produção e à execução técnica das peças e projetos criados;
b) ao planejamento e à execução de pesquisas e outros instrumentos de avaliação e geração de
conhecimento relacionados a determinada ação publicitária;
c) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando a expansão dos efeitos das mensagens e das ações
publicitárias desenvolvidas.

1.2.3. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos no subitem 1.2.2, "b", terão a
finalidade de:
a) gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as
campanhas ou peças;
b) aferir a eficácia do desenvolvimento estratégico, da criação e da divulgação de mensagens;
c) possibilitar a avaliação dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão de
matéria estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária.

1.2.4. Não se confundem com o objeto desta licitação, estando, portanto fora da contratação, as
atividades de promoção, patrocínio, relações públicas, assessorias de comunicação e de
imprensa e aquelas que tenham por finalidade a realização de eventos festivos.
1.2.5. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 1.2.4. o patrocínio de
mídia — assim entendidos os projetos de veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos e
engenhos que funcionem como veículo de divulgação — e o patrocínio da transmissão de
eventos esportivos, culturais ou de entretenimento, comercializados por veículo de divulgação.
1.2.6. Para a prestação de serviços será contratada uma Agência de Propaganda, doravante
denominada AGÊNCIA, que tenha suas atividades disciplinadas pela Lei 4.680/65 e que tenh
obtido o certificado de qualificação técnica de funcionamento, nos termos do art. 4Q da L
12.232/2010.
1.2.7. A Agência atuará de acordo com solicitação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
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1.2.8. A Agência atuará por conta e ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas na
contratação de fornecedores de bens e serviços especializados para a execução das atividades
complementares a que se refere o subitem 1.2.1, e de veículos e demais meios de divulgação
para a transmissão das mensagens publicitárias.
1.2.9. A Agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução dos
serviços objeto desta licitação.
1.2.10. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas poderá investir em publicidade, por meio da
agência vencedora da licitação, até R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), no período
de vigência do contrato.
1.2.11. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas somente pagará os serviços efetivamente
realizados, não estando obrigado a investir o total de recursos estabelecido no subitem 1.2.10 e
sua decisão não gerará à agência vencedora da licitação a garantia ou o direito de requerer
indenização por quaisquer perdas e danos.
1.2.12. O pagamento da Administração à agência contratada, pelos serviços prestados na etapa
de criação tomará como parâmetro os custos internos (criação) constantes do Anexo I, definidos
com base na Tabela Referencial de Custos Internos da ABAP — Associação Brasileira de
Agências de Publicidade — Alagoas, edição vigente 2015.
1.12.13. A agência contratada é responsável pelos custos de criação, mas intermediadora da
contratação de serviços complementares, como produção e veiculação, conforme parágrafo 1Q,
do art. 2Q da Lei 12.232/2010.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas poderá investir em publicidade, por meio da
agência vencedora da licitação, até R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), no período
de vigência do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada por honorários de 10% (dez
por cento), incidentes sobre o preço dos serviços especializados prestados por fornecedores,
referentes à produção e à execução técnica de pecas e/ou materiais.
3.1.1. Os honorários serão calculados sobre o preço faturado pelos fornecedores.
3.2. Pelos serviços de criação e execução interna, a CONTRATADA receberá o valor
correspondente indicado na Tabela de Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências d
Propaganda do Estado de Alagoas, então em vigor, com um desconto de 40% (quarenta po
cento).
3.3. Serão pagos à CONTRATADA honorários incidentes sobre os custos dos serviços d
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância co

Contrato nº 33/2016 (0611006)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 154

novas tecnologias, visando a expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias,
quando realizadas externamente e intermediadas pela CONTRATADA, no percentual de 5%
(cinco por cento).
3.4. Serão ressarcidas as despesas referentes aos serviços de planejamento e execução de
pesquisas, inclusive de pré-testes e recall de campanha executados neste contrato, com o mesmo
percentual indicado no subitem 3.1.
CLÁUSULA QUARTA - DESCONTO DE AGENCIA
4.1. Além da remuneração prevista, a CONTRATADA fará jus ao desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, em conformidade com o art. 11 da Lei n. 4.680/65 e
com o art. 7Q do Regulamento para execução da Lei nº 4. 680/65 (Decreto nº 57.690/66).
4.1.1. O desconto de que trata o subitem precedente é concedido à CONTRATADA pela
concepção, execução e/ou distribuição de publicidade, por ordem e conta do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas, nos termos do art. 19 da Lei nº 12. 232/2010.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA
15.1 A despesa com a execução da contratação do objeto correrá à conta dos recursos
consignados pelo FUNJURIS, registrado com o seguinte programa:
Programa de Trabalho: 02.501.02.131.0003.3051.4058.210 - Divulgação das Ações do Poder
Judiciário; Fonte: 0291 - Recursos da Administração Indireta; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Rubrica Item: 3.3.90.39.92 - Serviços de
Publicidade Institucional.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do fornecimento dos bens objeto
deste ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos responsáveis da CONTRATADA às
dependências da CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;
b) Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Gestor do Contrato;
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazos
estabelecidos neste projeto básico;
d) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.8. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste instrumento
ou dele decorrentes:
7.8.1. Operar como organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade.
7.8.1.1. Os serviços descritos no subitem 1.2.1. deverão ser executados por meio
profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento na Propo
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Técnica apresentada na Concorrência nQ 001/2015., admitida a substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior mediante comunicação prévia ao Tribunal de Justiça de
Alagoas.
7.8.2. Executar todos os serviços relacionados com o objeto deste CONTRATO, de acordo com
os prazos e as demais especificações estipulados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.3.A CONTRATADA poderá intermediar a contratação de veículos de divulgação e, quando
necessários à execução das atividades complementares a que se refere o subitem 1.2.2.,
fornecedores de serviços especializados.
7.8.3.1. A contratação de veículos de divulgação e de fornecedores de serviços especializados
deverá ser submetida à prévia e expressa autorização do Tribunal de Justiça de Alagoas e
implica a atuação da CONTRATADA por conta e ordem do Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.3.2.0 Tribunal de Justiça de Alagoas deverá ser previamente identificado na contratação de
veículos de divulgação.
14.8.3.3. Cabe à CON PRATADA efetivar as operações de pagamento referentes aos serviços
prestados por veículos ou fornecedores de serviços especializados, operação que deverá ter
sido realizada em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento do pagamento reali7ado pelo Tribunal
de Justiça de Alagoas.
7.8.4. Contratar, administrar, executar e fiscalizar os contratos firmados com fornecedores de
serviços especializados e veículos de divulgação — inclusive quando decorrentes de cotações
realizadas pelo Tribunal de Justiça de Alagoas —, respondendo pelos efeitos destes acordos,
incluídos os danos e os prejuízos, diretos ou indiretos, decorrentes de sua culpa.
7.8.4.1. Alterações, rejeições, cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços
contratados deverão ser tempestiva e formalmente comunicados ao Tribunal de Justiça de
Alagoas, devendo a CONTRATADA adotar providências imediatas para solucionar a
pendência.
7.8.4.1.1. A culpa do fornecedor de serviços especializados, do veículo de distribuição ou da
CON PRATADA, que repercuta na plena execução dos serviços contratados implica a revisão
das obrigações e dos pagamentos dos contratos por esta firmados, na medida das
consequências do ato nos serviços acordados.
7.8.4.1.2. O aumento de despesas ou a perda de descontos para o Tribunal de Justiça de
Alagoas, gerados em decorrência de ação culposa da CONTRATADA, deverá ser ressarcido
pela CONTRATADA ao Tribunal de Justiça de Alagoas em até 2 (dois) dias úteis contados do
recebimento da notificação de ressarcimento por este encaminhada.
7.8.4.1.2.1. Se o ressarcimento não for reali7ado no prazo indicado no subitem acima, o va
poderá ser glosado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas ou descontado da garantia contra
acrescido da atualização monetária desde o dia de seu vencimento até a data de seu efe
pagamento, com base na variação pro rata tempore do IGPM (FGV).
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7.8.5. Orientar a produção, a impressão e a distribuição das peças gráficas conforme aprovação
do Tribunal de Justiça de Alagoas e atestar a conformidade deste material com as especificações
contidas no documento de autorização da ação.
7.8.6. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações comerciais
junto a fornecedores e veículos de comunicação.
7.8.6.1. Pertencem ao Tribunal de Justiça de Alagoas, devendo-lhes ser transferidas, as
vantagens obtidas em negociação com fornecedores de serviços especializados e com veículos
de divulgação realizada diretamente ou por intermédio da CONTRATADA, incluídos os
eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham
sido concedidos pelo veículo.
7.8.6.1.1 O disposto no subitem acima, não abrange os planos de incentivo concedidos por
veículos de divulgação à CONTRATADA, nos termos do art. 18 da Lei 12.232/2010.
7.8.6.1.2. A CONTRATADA não poderá sobrepor os planos de incentivo aos interesses do
Tribunal de Justiça de Alagoas, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou
priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses
veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados.
7.8.6.2. Nos casos de reutilizações de peças publicitárias do Tribunal de Justiça de Magoas, a
CONTRATADA deverá negociar sempre as melhores condições de preço, observados os
percentuais máximos constantes do subitem 9.2
7.8.7. Observar as seguintes condições para o fornecimento de serviços especializados ao
Tribunal de Justiça de Alagoas:
I — Fazer cotações prévias de preços para os serviços a serem prestados por fornecedores;
II — Apresentar, no mínimo, 3 (três) cotações coletadas entre fornecedores cadastrados no
Tribunal de Justiça de Alagoas ou eventual sistema que venha a substituir tal cadastro, que
atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido:
a) A impossibilidade de obter as 3 (três) cotações deverá ser previamente justificada ao Tribunal
de Justiça de Alagoas, por escrito, para decisão sobre a contratação.
III — exigir do fornecedor que a cotação seja apresentada no original, em papel timbrado e que:
a) Contenha a identificação do fornecedor (com, pelo menos, nome completo, CNPJ ou CPF,
endereço e telefone) e a identificação (nome completo, cargo na empresa, RG e CPF)
assinatura do responsável pela cotação;
b) Detalhe dos produtos ou serviços que a compõem, seus preços unitários e total e, sem
que necessário, suas especificações;
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c) Seja apresentada juntamente com os comprovantes de que o fornecedor está inscrito - e em
atividade - no CNPJ ou no CPF e no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se for o
caso, relativos ao seu domicílio ou sede, pertinentes a seu ramo de atividade e compatíveis com
o serviço a ser fornecido.
IV - informar, por escrito, os fornecedores de serviços especializados acerca das condições
estabelecidas para a reutilização de peças e materiais publicitários, especialmente no tocante
aos direitos patrimoniais de autor e conexos;
7.8.7.1. Quando o fornecimento de serviços tiver valor superior a 0,5% (meio por cento) do
valor global deste CONTRATO, a CON PRATADA coletará orçamentos de fornecedores em
envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob
fiscalização do Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.7.2. O Tribunal de Justiça de Alagoas procederá à verificação prévia da adequação dos
preços dos bens e serviços cotados em relação aos do mercado.
7.8.7.3. Se e quando julgar conveniente, o Tribunal de Justiça de Alagoas poderá realizar
cotação de preços diretamente junto a fornecedores para o fornecimento de bens ou serviços,
independentemente de valor.
7.8.7.4. As disposições do subitem 7.8.7. não se aplicam à compra de mídia.
7.8.7.5. As condições do subitem 7.8.7., I e II, não se aplicam à contratação de fornecedor
exclusivo de serviços especializado.
14.8.8. Encaminhar, após a aprovação do serviço pelo Tribunal de Justiça de Alagoas e sem
ônus para esta, as seguintes cópias de peças produzidas, desde que não seja para uso em
veiculação de mídia paga:
I - TV e cinema: cópias em Betacam e/ou DVD e/ou arquivos digitais;
II - Internet: cópias em CD;
III - Rádio: cópias em CD, com arquivos digitais;
IV - Mídia impressa e materiais publicitários: cópias em CD, com arquivos em alta resolução,
finalizados, sendo uma cópia aberta e uma fechada.
7.8.8.1. As peças poderão ser agrupadas em um mesmo DVD, se garantido o atendimento à
solicitação do Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.8.2. Os arquivos contendo as cópias das peças produzidas deverão ser apresentados
formatos definidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.
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7.8.8.3. Caso as mídias indicadas nos incisos I a IV do subitem 7.8.8. se tornem
tecnologicamente obsoletas, o Tribunal de Justiça de Alagoas indicará mídia substituta para
envio da cópia das peças produzidas.
7.8.9. Disponibilizar ao Tribunal de Justiça de Alagoas informações que forem solicitadas a
respeito da mídia utilizada.
7.8.10. Produzir e entregar em meio impresso, assim como em CD ou em DVD ou outro meio
magnético indicado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, portfólio dos trabalhos realizados para
o Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.10.1. O portfólio deverá ser entregue anualmente, até o final do mês de janeiro, e abranger
todas as ações realizadas neste CONTRATO durante o ano civil anterior.
7.8.10.1.1. No final da vigência deste CONTRATO, deverá ser entregue um portfólio com os
trabalhos realizados após a entrega do portfólio anterior.
7.8.10.2. O portfólio deverá ser apresentado conforme modelo sugerido pela CONTRATADA e
previamente aprovado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.11. Entrega ao Tribunal de Justiça de Alagoas de cópia dos comprovantes de pagamentos
feitos a fornecedores de serviços especializados e veículos de divulgação até o dia 6 do mês
subsequente ao do pagamento realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.12. Entregar ao Tribunal de Justiça de Alagoas, em meio eletrônico e em meio impresso, até
o dia 10 de cada mês, um relatório total (mês a mês) de despesas com fornecedores de serviços
especializados e veículos de divulgação com o respectivo acompanhamento de seus
pagamentos, conforme modelo definido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.
7.8.13. Registrar em Relatórios de Acompanhamento as demandas recebidas do Tribunal de
Justiça de Alagoas e as atividades realizadas pela CONTRATADA em relação a cada uma das
ações em desenvolvimento.
7.8.13.1. O relatório de acompanhamento deverá ser assinado e enviado ao Tribunal de Justiça
de Alagoas no dia útil seguinte à realização do contato com o Tribunal de Justiça de Alagoas,
com o veículo ou com o fornecedor e, em caso de incorreção, reenviado devidamente corrigido
em até 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação de correção.
7.8.14. Registrar em Relatórios de Atendimento os briefings para o desenvolvimento de cada
ação.
7.8.14.1. O Relatório de Atendimento deverá ser assinado e enviado ao Tribunal de Justiç
Alagoas em até 2 (dois) dias úteis após o atendimento realizado e, em caso de incorr
reenviados devidamente corrigidos no mesmo prazo, a contar da data do recebiment
solicitação de correção.
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7.8.15. Elaborar, sempre que solicitado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, estudo de práticas e
investimentos em mídia que vêm sendo empregadas.
7.8.16. Prestar esclarecimentos ao Tribunal de Justiça de Alagoas sobre eventuais atos ou fatos
desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação.
7.8.17. Não caucionar ou utilizar este CONTRATO como garantia para qualquer operação
financeira.
7.8.18. Manter, durante a execução deste CONTRATO, todas as condições de habilitação
exigidas na concorrência que deu origem a este ajuste, entre as quais a certificação de
qualificação técnica de funcionamento de que tratam o art. 4o e seu parágrafo 10 da Lei
12.232/2010.
7.8.19. Em não se comprovando a manutenção das condições de habilitação, a CONTRATADA
terá 30 (trinta) dias para regularizar a situação, contados da notificação do Tribunal de Justiça
de Alagoas, prazo após o qual poderá ser promovida a rescisão contratual.
7.8.20. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus empregados e, quando
exigido por norma, com relação a empregados de fornecedores contratados.
7.8.21. Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em decorrência
do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham a
ser criados e exigidos pelos poderes públicos, e outras despesas que se fizerem necessárias ao
cumprimento do objeto pactuado.
7.8.21.1. A CONTRATADA é responsável por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou
parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços
contratados.
7.8.21.2. Sempre que solicitado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, a CONTRATADA deverá
apresentar a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações
trabalhistas, previdenciários e fiscais.
7.8.22. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado previsto no subitem 9.1.,
facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes.
7.823. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/o
contratados.
7.8.24. Obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que
venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento deste CONTRATO.
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7.8.24.1. A CONTRATADA também responderá por qualquer ação judicial que tenha por
fundamento a legislação trabalhista ou de proteção aos direitos autorais ou à propriedade
intelectual, devendo adotar providências no sentido de preservar o Tribunal de Justiça de
Alagoas e de mantê-la excluída da lide, assim como de reivindicações, demandas, queixas ou
representações referentes a tais assuntos.
7.8.24.1.1. Havendo condenação contra o Tribunal de Justiça de Alagoas, a CONTRATADA lhe
reembolsará as importâncias que tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo de 10 (dez) dias
úteis a contar da data do efetivo pagamento, sem prejuízo da apuração das demais
responsabilidades cíveis, penais e administrativas envolvidas.
7.8.25. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes,
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
7.8.26. Manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças
publicitárias produzidas durante o período de 5 (cinco) anos após a extinção deste
CONTRATO.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
8.1 O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou
não, por empresa terceirizada a ser contratada.
8.2 Caberá ao Fiscal do contrato:
a) Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
b) Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
c)Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;
d) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando
as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
e) Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências
da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
f) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser
solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar
necessárias.
8.4 A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, nao
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratant
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se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com
os termos do edital.
8.5 Caberá ao Gestor do contrato:
a) Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b) Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens
e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
d) Comunicar ao setor competente quaisquer problemas detectados na execução contratual que
tenham implicações na atestação;
e) Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o
Edital, o Contrato ou a Lei;
f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual
deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
g) Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser
comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles
previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do
Contrato pela Administração;
i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos
termos da Lei;
1) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas;
m) Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
n) Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir.
8.6 Designação de gestor/fiscal:
8.6.1 Fica designado o(a) servidor(a) froixa
M kulp lotado(a) no
(7/0/i/
, matrícula
e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando
houver) para, nossa ordem, exercerem a gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo
representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado,
nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo n2. 025/2010.
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS AUTORAIS
9.1. A CONTRATADA cede ao Poder Judiciário de Alagoas os direitos patrimoniais de uso
ideias (incluídos estudos, análises e planos), peças, campanhas e demais materiais

Contrato nº 33/2016 (0611006)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 162

publicidade, de sua propriedade exclusiva, de seus empregados ou prepostos, concebidos,
criados ou produzidos em decorrência deste CONTRATO.
9.1.1. Os direitos são cedidos de forma total e definitiva, para uso no Brasil ou em qualquer
outro país do mundo.
9.1.2. O valor dessa cessão está integralmente incluído nas modalidades de remuneração
definidas nos itens 17 e 18.
9.1.3. Os direitos patrimoniais cedidos poderão ser usados pelo Poder Judiciário de Alagoas em
todas as suas modalidades de utilização, diretamente ou por intermédio de terceiros.
9.2. Quando for necessário realizar contratações que envolvam direitos de autor e conexos, a
CONTRATADA solicitará a quem de direito a concessão por prazo, finalidade, território e
preço, inclusive quanto à eventual renovação do contrato, dos direitos autorais e conexos de
suas respectivas titularidades.
9.3. A CONTRATADA se compromete a fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de
produção, o custo com cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s),
incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos de autor e conexos.
9.4. O Poder Judiciário de Alagoas será a única proprietária das peças e demais materiais físicos
e/ou digitais oriundos do cumprimento deste CONTRATO, sejam estes passíveis ou não de
proteção do Direito de Propriedade Intelectual.
9.4.1. É garantida ao Poder Judiciário de Alagoas a apropriação dos direitos patrimoniais e
conexos originalmente de titularidade da CONTRATADA e dos funcionários desta, sobre os
resultados da execução deste CONTRATO, ressalvados os direitos autorais e conexos de
terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de
licitação ou dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o
contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n2 4.054/2008:
10.1.1 advertência;
10.1.2 multa;
10.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades d
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de
Alagoas;
10.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.2 As sanções previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 deste instrumento poderão
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
10.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das
normas de licitação ou dos contratos celebrados.
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10.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente,
nos seguintes percentuais e hipóteses:
10.4.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite
de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
10.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material
ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
10.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e
II do art. 5° do supracitado Decreto;
10.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou
em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
10.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e
10.4.6 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
10.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação.
10.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice
Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
10.7 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
10.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada
e desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada:
10.8.1 a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não
superior a 5 (cinco) dias; e
10.8.2 aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição.
10.9 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 10.2, desde que observado o
princípio da proporcionalidade.
10.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução
de serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se
houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada mult
na forma do subitem 10.4.2.
10.11 A multa prevista no subitem 10.4.5 não será aplicada nas hipóteses de rescisão contratual
que não ensejem sanções.
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13.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam
a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
10.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou
contratada permanecer inadimplente;
10.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em
original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
10.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
10.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:
10.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;
10.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da
contratação; ou
10.12.4.3 for multada, e não efetuar o pagamento.
10.13 O prazo previsto no item 10.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.
10.14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos
informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.
10.14.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a
contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das
sanções de suspensão e impedimento aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
11.1 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo, a critério do Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
11.2 Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento da contratada, e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.
11.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
11.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índic
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 O Contratante poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito,
independentemente de notificação judicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer
indenização, nos casos e formas fixados na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO
13.1 O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei IV 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus
termos e à proposta do Contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a
legislação aplicável à espécie.
14.2 A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1 Em cumprimento ao disposto no Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93, incumbirá ao
Contratante providenciar a publicação da súmula deste ajuste e de seus eventuais termos
aditivos no Diário Eletrônico da Justiça.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 É competente o foro da Comarca de Maceió/AL, para dirimir quaisquer litígios oriundos
da presente avença.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, assinam o
presente em três vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
Maceió,

I? fd

P? de 2016.

JOÃO LUIZ A VEDO LESSA
Desembargador Presidente do 'iribunal de Justiça de Alagoas
CONTRATANTE

MAURILI
Juiz de Direito
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WARNEY D CARVALHO LIMA
Representante Legal da CLORUS OMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1)
2)

')JÉn/N

(»O

C

!/til e

CPF:OlUZ5 1"1, 5 :1(-1;
CPF:
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Disponibilização: sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Diário Oficial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo

Maceió, Ano VIII - Edição 1704

23

CONTRATADA
SUBDIREÇÃO-GERAL
Processo Administrativo n° 03958-1.2013.001
Assunto: Celebração Contrato Agência de Publicidade
DESPACHO
Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, com base na Concorrência ne 001/2015, bem como o
Parecer GPAPJ n° 258/2016, da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas, AUTORIZO a celebração de Contrato,
entre o Poder Judiciário de Alagoas e a empresa CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, o qual tem por objeto a Contratação
de Agência de Publicidade para execução dos serviços técnicos de publicidade e a elaboração de projetos e campanhas com o fim
especifico de divulgar as ações do Poder Judiciário de Alagoas, com base na Tabela Referencial de Custos Internos da ABAP Associação
Brasileira de Agências de Publicidade - Alagoas, podendo ser investido até R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), durante
o período de vigência do contrato, de modo que este Sodalicio somente pagará os serviços que forem efetivamente realizados, não
estando obrigado a investir o total de recursos estabelecido no presente Despacho.
No mais, condiciono a celebração do contrato em epígrafe, à apresentação das certidões negativas de débitos devidamente
atualizadas, declaração de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções n° 156, de 08 de agosto de 2012; n°
07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução n° 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de
Justiça CNJ, declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa de contratar com a administração, conforme artigo 32,
§ 2°, da Lei n° 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93.
Subdireção-Geral para as devidas providências.
Maceió, 08 de setembro de 2016.
JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
SUBDIREÇÃO-GERAL
SÚMULA DO CONTRATO N° 033/2016
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03958-1,2013.001)
DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
DO OBJETO: Contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços técnicos de publicidade e para elaboração de
projetos e campanhas com o fim especifico de divulgar as ações do Poder Judiciário de Alagoas, com base na Tabela Referencial de
Custos Internos da ABAP Associação Brasileira de Agências de Publicidade Alagoas (Anexo I), edição vigente 2015.
DO VALOR: O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas poderá investir em publicidade, por meio da agência vencedora da licitação,
até R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), no período de vigência do contrato.
DA DESPESA: A despesa com a execução da contratação do objeto correrá à conta dos recursos consignados pelo FUNJURIS,
registrado com o seguinte programa:
Programa de Trabalho: 02.501.02.131.0003.3051.4058.210 - Divulgação das Ações do Poder Judiciário; Fonte: 0291 Recursos da
Administração Indireta; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Rubrica Item: 3.3.90.39.92
Serviços de Publicidade Institucional
Fica designado o(a) servidor(a) o Sr. MAIKEL RANYERI MARQUES DE MELO, lotado na Diretoria de Comunicação Social - DICOM,
e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nossa ordem, exercerem a gestão/fiscalização do contrato, devendo
o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão,
fiscalização e controle constantes no Ato Normativo n°. 025/2010.
DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo, a critério do
Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maceió/AL, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença.
Maceió, 08 de setembro de 2016.
JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
CONTRATANTE
MAURILIO DA SILVA FERRAZ
Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora
CONTRATANTE
WARNEY DE CARVALHO LIMA
Representante Legal da CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
CONTRATADA
SUBDIREÇÃO-GERAL
Processo Administrativo n° 00536-0.2015.001
Assunto: Celebração de Contrato - Reforma do Fórum da Comarca de Matriz

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4°
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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 outubro de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos em atendimento à
solicitação da AJ-DG, em seu Parecer 2208 (0610055), com
relação ao item a.

do item b.

Concomitantemente, à SEIC para as providências

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/10/2019, às 13:45, 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
0611009 e o código CRC 7B2BE801.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
21/10/19 14:40
USUARIO : ROBSON
DATA EMISSAO : 21Out19
NUMERO : 2019PE000596
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: AEP. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE MEDALHAS E DIPLOMAS.
SEI 0008297-28.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 339031

PI
VALOR
AOSA CONSUM
7.437,90

LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON
UG : 070011 21Out19 14:37
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 21/10/2019, às 14:44, 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
0611308 e o código CRC 524C92A9.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000596
Observação:
Valor retirado do crédito disponível.
Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/10/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611312 e o código CRC C16EF4A8.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0611312
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.
Senhora Coordenadora,
Em relação as orientações da AJ-DG, evento 0610055:

"b) certiﬁcar o valor obtido na cotação, especialmente o
das medalhas (0606435), veriﬁcando se as cotações obtidas no Banco
de Preços (0606435) referem-se a medalhas do tipo que se pretende
adquirir. Outrossim, pode ser relevante cotejar os preços obtidos no
Contrato nº 33/2016 do TJ-AL, conforme referência contida na
certidão COMAP (0607819), ademais, outra fonte de comparação
pode advir dos autos do Proc. SEI 0001229-78.2016.6.02.8502, em
que este Regional adquiriu medalhas."
Esclarecemos que certiﬁcamos a cotação de medalhas,
uma vez já pontuada as diﬁculdades, e em razão ao valor para elas,
as empresas encontradas neste Estado fornecem medalhas de
acrílico, tipo " gincana escolar" e que para o modelo pretendido,
necessário se faz de empresas especializadas, encontradas fora do
estado. Tratando-se do Banco de Preço, uma vez que utiliza preços
praticados em contratações públicas ( IN.05/2014, art.2º, I), os
parâmetros utilizados vinculam-se as especiﬁcações adequadas ao
termo
de
referência,
Exemplos
encontrados
no
relatório: ( MEDALHA - Medalha, medalha - Oﬁcial - medalha
feminino, conforme condições e características constante do Anexo I
do Edital,MEDALHA - Medalha, medalha - Comendador - medalha
masculino, conforme condições e características constante do Anexo
I do Edital, Aquisição de medalhas (e seus respectivos estojos) ).
Já se defrontarmos com o Contrato 33/2016 do TJ-AL,
evento 0611006, não há como parametrizar uma vez que trata-se de
serviço técnico de publicidade, onde dentro deste, engloba serviços
de homenagens, no entanto nos informaram que trabalham com a
Empresa Zanoello, que se furtou a nos forcer proposta,
evento 0607860, por não se adequar ao termo de referência.
E por ﬁm, no procedimento desta casa, SEI 000122978.2016.6.02.8502, citando mais uma vez a orientação do MPLOG
em sua IN.05/2014, art2º, IV nos desautoriza a utilizar como
comparativo com preços de mais de 180 dias, no entanto em
minudente análise, verificamos que o Item Medalha fora estimado em
R$ 335,00, evento 0112649 e adjudicado em R$ 194,40,
evento 0114891.

Despacho SEIC 0611383
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Assim sendo, conﬁrmamos a estimativa efetuada por esta
seção em nosso Despacho SEIC, evento 0606435, demonstrando
abaixo, s.m.j., a viabilidade e compatibilidade da nossa estimativa,
com a sugestão de realização de licitação na modalidade Pregão, na
forma
Eletrônica,
com
fundamento
na
Lei
10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na competição,
como forma de ampliar potencias fornecedores, como bem disse
GSAD, evento 0609877.
CATMAT - 455971 - Medalhas e Botons;
CATSER - 452368 - Diplomas.

Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/10/2019, 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
0611383 e o código CRC 94D00042.
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18/10/2019 14:18:23

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

Estoque Atual Geral
Material:

200001238 - MEDALHA COM ARGOLAO, FITA, ROSETA E ESTOJO

U.G.:

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Almoxarifado

Quantidade

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total:

Material:

200002115 - MEDALHA COM FITA

U.G.:

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Almoxarifado
Total:

Anexo ESTOQUE DE MEDALHAS (0611450)

Financeiro?
0,00

0

0,00

Quantidade

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

AX0163-AX0163.jasper

Valor
0

Valor

Sim

Financeiro?

45

45,00

45

45,00
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Sim

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.

Senhora Coordenadora,
Segue relatório ASI, do estoque atual do item
medalhas, evento SEI 0611450, totalizando 45 unidades de
medalhas com fita.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/10/2019, às 16:03, 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
0611451 e o código CRC C550959B.
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Anexo . Fotos. Medalhas (0611484)
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado
Anexo ENTRADAS DE MEDALHAS (0611543)

Termo de Recebimento
Órgão:
U.G.:

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

Almoxarifado:

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento:
Código da Nota:
Fornecedor:

2005/000480

Data de Recebimento:

11/04/2005

Data de Atesto:

11/04/2005

Finalidade:

01 - ESTOQUE

33054503000280 - INDÚSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA.

Documentos:

Item
1

001 - COMPRA

001 - EMPENHO 2005NE000091 003 - NOTA FISCAL 004467 01/04/2005 002 - PROCESSO DE ENTRADA 4258/2004

Material

U.M.

200001238 - MEDALHA COM ARGOLAO, FITA, ROSETA E
ESTOJO

UN

Lote

Validade

Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque

Endereço

Qtde.

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

12-F

25,00

TOTAL:

Preço
Unitário

Total

128,80

25,00

3.220,00
3.220,00
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Resumo Contábil
Conta

Qtde.

0033903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Total

25,00

3.220,00

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

AGENTE RESPONSAVEL

AX0027-AX0027.jasper

Seção de Almoxarifado
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado
Anexo ENTRADAS DE MEDALHAS (0611543)

Termo de Recebimento
Órgão:
U.G.:

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

Almoxarifado:

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento:
Código da Nota:
Fornecedor:

2006/000852

Data de Recebimento:

22/09/2006

Data de Atesto:

22/09/2006

Finalidade:

01 - ESTOQUE

02884117000100 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

Documentos:

Item
1

001 - COMPRA

001 - EMPENHO 2006NE000323 003 - NOTA FISCAL 002153 19/09/2006 002 - PROCESSO DE ENTRADA 574/2006

Material

U.M.

200001238 - MEDALHA COM ARGOLAO, FITA, ROSETA E
ESTOJO

UN

Lote

Validade

Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque

Endereço

Qtde.

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

12-F

100,00

TOTAL:

Preço
Unitário

Total

78,00

100,00

7.800,00
7.800,00
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Resumo Contábil
Conta

Qtde.

0033903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Total

100,00

7.800,00

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

AGENTE RESPONSAVEL

AX0027-AX0027.jasper

Seção de Almoxarifado
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado
Anexo ENTRADAS DE MEDALHAS (0611543)

Termo de Recebimento
Órgão:
U.G.:

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

Almoxarifado:

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento:
Código da Nota:
Fornecedor:

038 - INCORPORAÇÃO

2014/000137

Data de Recebimento:

01/07/2014

Data de Atesto:

01/07/2014

Finalidade:

01 - ESTOQUE

06.015.041/0001-38 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Documentos:

Item

Material

U.M.

Lote

Validade

Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque

Endereço

Qtde.

Preço
Unitário

A 01

45,00

1,00

45,00

Total
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1

200002115 - MEDALHA COM FITA

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

2

200001022 - LACRE P/ URNA DE LONA APURADA

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

000

100,00

0,01

1,00

3

200001019 - LACRE P/ URNA DE LONA RASGUE

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

0000

100,00

0,01

1,00

4

200001023 - LACRE P/ URNA DE LONA IMPUGNADA

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

0000

100,00

0,01

1,00

5

200001018 - LACRE P/ URNA DE LONA ANULADA

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

00000

100,00

0,01

1,00

6

200001021 - LACRE P/ URNA DE LONA MESA RECEPTORA

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

00000

100,00

0,01

1,00

7

200001020 - LACRE P/ URNA DE LONA NAO RASGUE

UN

ESTOCÁVEL

ESTOCÁVEL

00000

100,00

0,01

1,00

TOTAL:

645,00

51,00

Resumo Contábil
Conta

Qtde.

Total

0033903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

45,00

45,00

0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

600,00

6,00

AX0027-AX0027.jasper
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado
Anexo ENTRADAS DE MEDALHAS (0611543)

Termo de Recebimento
Órgão:
U.G.:

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

Almoxarifado:

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento:
Código da Nota:
Fornecedor:

038 - INCORPORAÇÃO

2014/000137

Data de Recebimento:

01/07/2014

Data de Atesto:

01/07/2014

Finalidade:

01 - ESTOQUE

06.015.041/0001-38 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Documentos:

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: _____/_____/_________.
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AX0027-AX0027.jasper

Seção de Almoxarifado

Página 2 de 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
Em atenção ao item 22 do Parecer 2208 (0610055), informo que esta
subscritora, com exceção da confecção do diploma, que poderá ser
substituído por papel reciclado, não conhece outros requisitos que
possam ser substituídos por material sustentável.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 22/10/2019, às 16:40, 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
0612274 e o código CRC 73670D97.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho EJE 0612274

0612274v1
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa
para confecção de medalhas, botons de lapela e diplomas, tudo de acordo com requisição
promovida por esta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para confecção de
medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3), conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS, DO PRAZO DE ENTREGA FINAL E DO PRAZO DE
GARANTIA
2.1.
Após o recebimento da Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, um modelo do item contratado (medalha, boton e/ou diploma), para ser
submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
2.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
2.3.
Os itens deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
2.3.1. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem no caso dos itens 1 e 2, por um período de 03 (três) anos a
contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no
prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca
do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que
comprometam seu uso regular e adequado.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612310)
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3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
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, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para 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 tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - 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 5.450/05).

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, criados quando do
credenciamento supracitado.
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612310)
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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 5.450/05).
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 a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
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. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
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 (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
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 serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
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 no 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 pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
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
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612310)
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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 material, despesas indiretas, mão de obra, 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 ao objeto desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de 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 com a 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 da licitante vencedora 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 contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E 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
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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 considerando o valor total do item ofertado.

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 utilizado para divulgação desta licitação.
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 de menor preço
por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, disponível na tabela abaixo, que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
Item

Descrição

Quantidade

1

Medalha
com
estojo
Boton de lapela
Diplomas
com
estojo

2
3

30

Valor unitário
estimado
R$ 213,67

Valor
total
estimado
R$ 6.410,10

30
30

R$ 18,84
R$ 15,42

R$ 565,20
R$ 462,60
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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 subseqüente,
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 verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Estadual, por se tratar de contratação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
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).
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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
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
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.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
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 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@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
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 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões 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 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 Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
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 a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos serviços, valor, prazo
de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
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14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
14.3.
Antes da emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às
sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material confeccionado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do serviço deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
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
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

sanções

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;
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612310)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 190

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

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;
16.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
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.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, 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.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
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.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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16.16.
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.
16.16.1. 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.
16.17.
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.
16.18.
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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento,
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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 no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339031 (Material de Cosumo – Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;
c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem que
tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da
CONTRATADA;
d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto,
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena execução
do contrato;
f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas;
g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste edital, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:

a) Atender a todas as condições descritas no presente edital e respectivo Contrato;
b) Apresentar uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo
contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar
totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo
com as especificações do Termo de Referência anexo a este edital;
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato;
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d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante;
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do
Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver
conhecimento;
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto,
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer
tipo de procedimento;
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal
comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes do exercício de sua atividade;
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas
estabelecidas na lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento
da rotina de funcionamento da contratante;
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste edital, ainda que
pequenas subempreitadas ou tarefas;
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues
em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou
incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da
notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das
sanções legais cabíveis;
l) Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;
m) Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
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.
21.3.
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.
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21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
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.
21.8.
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.
21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
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.
21.12.

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

21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termos de Referência;
ANEXO I-A - Termo de Referência para os itens 1 e 2 (medalhas e botons);
ANEXO I-A.1 - Modelo do Item 1 (medalhas);
ANEXO I-A.2 - Modelo do Item 2 (botons);
ANEXO I- B - Termo de Referência para o item 3 (diplomas);
ANEXO I-B.1 - Modelo do Item 3 (diplomas);
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
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Maceió - AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I-A
TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 1 E 2
Contratação para a confecção de Medalhas e Botons de Lapela
1 – OBJETO
Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas (e seus respectivos
estojos) e botons de lapela a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou
requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no
exercício de suas funções, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a
seguir.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Medalhas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e
espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
1

com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de

30

suporte (passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de
largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
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gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas ao
centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado um
cordão de seda para amarrar ao pescoço;
d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e
esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), contornada
por círculo na cor da medalha, círculo esmaltado branco com
a inscrição em alto-relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”,
círculo vazado e esmaltado em branco, círculo de raios
rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado na
cor da medalha, e, na outra face, também em relevo, a
inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE
ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações detalhadas
no constante dos Anexos I e II;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt;
RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5
pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de
veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm,
onde deverão ser acondicionadas.

3.1.2. Observação:
O total de 30 (trinta) medalhas fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de
bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

3.2. Boton de Lapela:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de
15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
2

30

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton
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de lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica
para

fixação

no

pino

provida

de

mola

interna

de

acionamento;
c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada,
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul,
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”,
caixa alta, e na parte inferior do boton, a inscrição “MÉRITO,
10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três linhas
(filetes) na cor do boton em relevo, plaquinha em relevo com
a cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas no
constante do Anexo III;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o
tamanho 6 pt;

3.2.1. Observação:
O total de 30 (trinta) botons de lapela fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez)
de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo da medalha e boton de lapela, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise
e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;

7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das medalhas e botons
de lapela.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

responsabilidades

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas,
podendo sustar

ou

recusar

o

qualquer anormalidade na entrega do objeto,

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
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10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob sua
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações
que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência
de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;
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11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as
exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando
os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL
sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues, principalmente
contra ferrugem, por um período de 03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo
substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a
contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca do problema, quaisquer materiais que
apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no
transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Alagoas
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ANEXO I-A.1
MODELO DAS MEDALHAS
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ANEXO I-A.2
MODELO DOS BOTONS
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ANEXO I-B
TERMO DE REFERÊNCIA PARA O ITEM 3
Contratação para a confecção de Diplomas
1 – OBJETO
Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de diplomas a serem outorgados
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores
e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que
tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções, conforme especificações,
quantidades e condições apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA
A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Diplomas:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm
(formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo constante no
Anexo IV;
b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura,
2

policromia, impressão off set;

30

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de
fontes constam do Anexo IV;
d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão
rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o
diploma com folga.
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4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.
5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;
7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos diplomas.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;
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8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

responsabilidades

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
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10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto,
podendo sustar

ou

recusar

o

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao
bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob
sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as
alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por
deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de
Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se,

qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;
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11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes

da

execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A empresa adjudicatária será obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as exigências e
especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos
dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a
contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
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12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues por um período de
03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal
acerca do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam
seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas
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ANEXO I-B.1
MODELO DOS DIPLOMAS
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

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

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

À COMAP,
informando que a minuta de edital foi alterada para
incluir "por item" após "menor preço" no item 8.1, bem como
alterando no item 18.1 o elemento de despesa.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/10/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612311 e o código CRC 710DF88B.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0612311
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

À AJ-DG (à SAD para ciência)
Senhor Assessor,
De ordem do senhor Secretário de Administração,
devolvo os presentes autos, após cumprimento do Despacho
GSAD 0610921, que diz respeito ao Parecer 2208, 0610055, dessa
Assessoria.
Informo, ainda, que as medalhas que estão no estoque do
almoxarifado são anteriores às citadas no Despacho SGO 0607643,
bem como não são do padrão solicitado no Termo de
Referência 0601608.
Por ﬁm, no Despacho SLC 0612311 constam as
alterações realizadas por aquela unidade.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/10/2019, 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
0612335 e o código CRC 7E7E2896.

Despacho COMAP 0612335
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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

: 0008297-28.2019.6.02.8000
: Assessoria Especial da Presidência
: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, BOTONS E DIPLOMAS

Parecer nº 2250 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Secretário de Administração,
Trata-se de aquisição de material de consumo –
medalhas, botons de lapela e diplomas, a serem outorgados
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a
condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores
(efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de
Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no
exercício de suas funções, consoante Termos de Referência
(0601608 e 0601611) elaborados pela Secretaria da Escola
Judiciária Eleitoral.
A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão do Parecer 2208 (0610055),
ocasião em que esta Assessoria Jurídica recomendou as
seguintes diligências:

"Para o bom e regular andamento do
feito, convém juntar aos autos os
elementos referentes aos itens 2, 9, 22 e
61 da tabela de veriﬁcação acima, salvo
melhor percepção.
Quanto à minuta do edital, faz-se mister
proceder à adequação da documentação
exigida nos itens 9.1 e 18.1 do edital e
demais itens que se referem a prestação
de serviços com o enquadramento da
despesa feito pela COFIN (0607643).
Ao ensejo, parece de bom alvitre que se
aperfeiçoe a instrução, com as seguintes
providências:
a) remeter o questionamento lançado
pela SGO (0607643) à SEALMOX,
com possíveis reﬂexos na minuta do
edital;
b) certiﬁcar o valor obtido na
cotação,
especialmente
o
das
medalhas (0606435), veriﬁcando se
as cotações obtidas no Banco de
Preços
(0606435)
referem-se
a
medalhas do tipo que se pretende
adquirir.
Outrossim,
pode
ser
relevante cotejar os preços obtidos
no Contrato nº 33/2016 do TJ-AL,
conforme referência contida na
certidão COMAP (0607819), ademais,
outra fonte de comparação pode
advir
dos
autos
do
Proc.
SEI 0001229-78.2016.6.02.8502, em
que
este
Regional
adquiriu
medalhas."

Quanto

ao

item

2

da

tabela

Parecer 2250 (0612438)

de

veriﬁcação
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(planejamento orçamentário), a SAD esclareceu que a
aquisição em tela não integra o planejamento de contratação
para o exercício mas pode ser absorvido, já que há recursos
orçamentários para tanto (0610921).
Quanto ao item 61 (reserva de crédito), o PréEmpenho foi juntado no evento 0611308, pela COFIN.
Sobre
o
questionamento
lançado
pela
SGO (0607643), SEALMOX (0607643) apresentou Relatório de
entrada ASI.
Em
atenção
ao
item
22
(requisitos
de
sustentabilidade), a EJE informou (0612274)
que, com
exceção da confecção do diploma, que poderá ser substituído
por
papel
reciclado,
desconhece
outros
requisitos
sustentáveis que possam exigidos quanto aos demais itens.
Quanto ao item 9 (agrupamento de itens) o edital
foi alterado para constar adjudicação por ITEM (0612310).
Sobre a ratiﬁcação dos valores orçados, a SEIC
manifestou-se por meio do Despacho 0611383.
No entanto, quanto à minuta do edital, PERSISTE a
necessidade de se proceder à adequação da documentação
exigida no item 9.1 do edital e demais itens que se referem a
prestação de serviços, com o enquadramento da despesa feito
pela COFIN (0607643).
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução,
lembrando que, caso a publicação do edital seja efetivada
após o dia 28 de outubro, a minuta deverá sofrer alterações e,
consequentemente, nova análise, para se adaptar aos moldes
do Decreto nº 10.024/21019, que regulamentou o pregão em
sua forma eletrônica.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/10/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/10/2019, às 13:32, 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
0612438 e o código CRC 0D8B53A4.

0008297-28.2019.6.02.8000

0612438v7

Parecer 2250 (0612438)
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Para as alterações
Parecer 2250, 0612438.

necessárias

apontadas

no

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/10/2019, 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
0612695 e o código CRC 76663230.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0612695

0612695v1

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 220

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa
para confecção de medalhas, botons de lapela e diplomas, tudo de acordo com requisição
promovida por esta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para confecção de
medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3), conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS, DO PRAZO DE ENTREGA FINAL E DO PRAZO DE
GARANTIA
2.1.
Após o recebimento da Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, um modelo do item contratado (medalha, boton e/ou diploma), para ser
submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
2.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
2.3.
Os itens deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
2.3.1. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem no caso dos itens 1 e 2, por um período de 03 (três) anos a
contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no
prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca
do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que
comprometam seu uso regular e adequado.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612712)
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3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
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, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para 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 tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - 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 5.450/05).

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, criados quando do
credenciamento supracitado.
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612712)
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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 5.450/05).
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 a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
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. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
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 (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
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 item ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
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 no 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 pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
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
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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 material, despesas indiretas, mão de obra, 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 ao objeto desta
licitação (Anexo I) 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 Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente com a 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 da licitante vencedora 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 contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E 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
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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 considerando o valor total do item ofertado.

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 utilizado para divulgação desta licitação.
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 de menor preço
por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, disponível na tabela abaixo, que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
Item

Descrição

Quantidade

1

Medalha
com
estojo
Boton de lapela
Diplomas
com
estojo

2
3

30

Valor unitário
estimado
R$ 213,67

Valor
estimado
R$ 6.410,1

30
30

R$ 18,84
R$ 15,42

R$ 565,20
R$ 462,60
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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 subseqüente,
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 verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Municipal, por se tratar de aquisição de materiais.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
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).
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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
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
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.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
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 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@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
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 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões 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 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 Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
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 a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos materiais, valor,
prazo de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
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14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
14.3.
Antes da emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às
sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material confeccionado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
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
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

sanções

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;
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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
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

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;
16.8. 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.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
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.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, 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.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
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.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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16.16.
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.
16.16.1. 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.
16.17.
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.
16.18.
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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento,
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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 no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339031 (Material de Cosumo – Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;
c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem que
tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da
CONTRATADA;
d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto,
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena execução
do contrato;
f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas;
g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste edital, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:

a) Atender a todas as condições descritas no presente edital e respectivo Contrato;
b) Apresentar uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo
contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar
totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo
com as especificações do Termo de Referência anexo a este edital;
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato;
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d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante;
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do
Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver
conhecimento;
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto,
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer
tipo de procedimento;
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal
comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes do exercício de sua atividade;
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas
estabelecidas na lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento
da rotina de funcionamento da contratante;
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste edital, ainda que
pequenas subempreitadas ou tarefas;
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues
em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou
incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da
notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das
sanções legais cabíveis;
l) Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;
m) Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
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.
21.3.
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.
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21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
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.
21.8.
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.
21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
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.
21.12.

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

21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termos de Referência;
ANEXO I-A - Termo de Referência para os itens 1 e 2 (medalhas e botons);
ANEXO I-A.1 - Modelo do Item 1 (medalhas);
ANEXO I-A.2 - Modelo do Item 2 (botons);
ANEXO I- B - Termo de Referência para o item 3 (diplomas);
ANEXO I-B.1 - Modelo do Item 3 (diplomas);
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
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Maceió - AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I-A
TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 1 E 2
Contratação para a confecção de Medalhas e Botons de Lapela
1 – OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de medalhas (e seus respectivos estojos) e botons de
lapela a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar
membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça
Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções,
conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Medalhas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e
espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de
1

suporte (passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de

30

largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas ao
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centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado um
cordão de seda para amarrar ao pescoço;
d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e
esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), contornada
por círculo na cor da medalha, círculo esmaltado branco com
a inscrição em alto-relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”,
círculo vazado e esmaltado em branco, círculo de raios
rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado na
cor da medalha, e, na outra face, também em relevo, a
inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE
ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações detalhadas
no constante dos Anexos I e II;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt;
RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5
pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de
veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm,
onde deverão ser acondicionadas.

3.1.2. Observação:
O total de 30 (trinta) medalhas fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de
bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

3.2. Boton de Lapela:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de
15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
2

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e

30

com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton
de lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica
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para

fixação

no

pino

provida

de

mola

interna

de

acionamento;
c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada,
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul,
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”,
caixa alta, e na parte inferior do boton, a inscrição “MÉRITO,
10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três linhas
(filetes) na cor do boton em relevo, plaquinha em relevo com
a cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas no
constante do Anexo III;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o
tamanho 6 pt;

3.2.1. Observação:
O total de 30 (trinta) botons de lapela fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez)
de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo da medalha e boton de lapela, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise
e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;

7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das medalhas e botons
de lapela.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

responsabilidades

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas,
podendo sustar

ou

recusar

o

qualquer anormalidade na entrega do objeto,

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
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10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob sua
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações
que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência
de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;
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11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as
exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando
os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL
sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues, principalmente
contra ferrugem, por um período de 03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo
substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a
contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca do problema, quaisquer materiais que
apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no
transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Alagoas
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ANEXO I-A.1
MODELO DAS MEDALHAS
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ANEXO I-A.2
MODELO DOS BOTONS
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ANEXO I-B
TERMO DE REFERÊNCIA PARA O ITEM 3
Contratação para a confecção de Diplomas
1 – OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores
(efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma,
se destacado no exercício de suas funções, conforme especificações, quantidades e condições
apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA
A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Diplomas:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm
(formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo constante no
Anexo IV;
b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura,
2

policromia, impressão off set;

30

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de
fontes constam do Anexo IV;
d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão
rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o
diploma com folga.
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4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.
5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;
7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos diplomas.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;
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8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

responsabilidades

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
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10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto,
podendo sustar

ou

recusar

o

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao
bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob
sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as
alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por
deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de
Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se,

qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;
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11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A empresa adjudicatária será obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as exigências e
especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos
dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a
contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
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12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues por um período de
03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal
acerca do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam
seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

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

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À AJ-DG,
com minuta de edital
determinação dessa assessoria.

ajustada,

conforme

Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/10/2019, às 13:54, 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
0612713 e o código CRC 03131444.
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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

: 0008297-28.2019.6.02.8000
: Assessoria Especial da Presidência
: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, BOTONS E DIPLOMAS

Parecer nº 2257 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de aquisição de material de consumo –
medalhas, botons de lapela e diplomas, a serem outorgados
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a
condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores
(efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de
Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no
exercício de suas funções, consoante Termos de Referência
(0601608 e 0601611) elaborados pela Secretaria da Escola
Judiciária Eleitoral.
A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão dos Pareceres 2208 (0610055) e
2250 (0612438), ocasião em que esta Assessoria Jurídica
recomendou algumas diligências que foram completamente
satisfeitas.
Sendo assim,
esta Assessoria Jurídica,
em
complemento aos anteditos pareceres e nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova a
minuta do edital de licitação (0612712), na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por
item objetivando a aquisição de material de consumo –
medalhas, botons de lapela e diplomas.
Por ﬁm, vale lembrar que, caso a publicação do
edital seja efetivada após o dia 28 de outubro, a minuta deverá
sofrer alterações e, consequentemente, nova análise, para se
adaptar aos moldes do Decreto nº 10.024/21019, que
regulamentou o pregão em sua forma eletrônica.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/10/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/10/2019, às 14:05, 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
0612718 e o código CRC 8FCD7C27.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, 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 item, objetivando a aquisição de
material de consumo – medalhas, botons de lapela e
diplomas, consoante minuta 0612712, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2257 (0612718).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/10/2019, 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
0612735 e o código CRC B739D768.
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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

: 0008297-28.2019.6.02.8000
: SAD
: Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo.

Decisão nº 3202 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral, inserta na Conclusão GDG 0612735.
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 item, objetivando a aquisição de material de consumo –
medalhas, botons de lapela e diplomas, a serem outorgados pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a membros (desembargadores
e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça
Eleitoral de Alagoas que tenham se destacado no exercício de suas
funções,
consoante
Termos
de
Referência
(0601608 e 0601611) elaborados pela Secretaria da Escola Judiciária
Eleitoral.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0612712, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 2208 (0610055), complementado pelo Parecer
nº 2250 (0612438) e nº 2257 (0612718), e demais medidas cabíveis.
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 23/10/2019, às 17:34, 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
0612897 e o código CRC 35FBB066.
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À SLC.
Para cumprimento da Decisão 3202 (0612897) e
demais providências pertinentes.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, 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
0613159 e o código CRC 88469385.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 14 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa
para confecção de medalhas, botons de lapela e diplomas, tudo de acordo com requisição
promovida por esta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para confecção de
medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3), conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS, DO PRAZO DE ENTREGA FINAL E DO PRAZO DE
GARANTIA
2.1.
Após o recebimento da Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, um modelo do item contratado (medalha, boton e/ou diploma), para ser
submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
2.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
2.3.
Os itens deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
2.3.1. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem no caso dos itens 1 e 2, por um período de 03 (três) anos a
contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no
prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca
do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que
comprometam seu uso regular e adequado.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
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3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
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, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para 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 tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - 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 5.450/05).

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, criados quando do
credenciamento supracitado.
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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 5.450/05).
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 a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
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. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
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 (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
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 item ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
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 no 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 pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
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
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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 material, despesas indiretas, mão de obra, 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 ao objeto desta
licitação (Anexo I) 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 Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente com a 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 da licitante vencedora 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 contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E 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
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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 considerando o valor total do item ofertado.

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 utilizado para divulgação desta licitação.
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 de menor preço
por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, disponível na tabela abaixo, que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
Item

Descrição

Quantidade

1

Medalha
com
estojo
Boton de lapela
Diplomas
com
estojo

2
3

30

Valor unitário
estimado
R$ 213,67

Valor
total
estimado
R$ 6.410,10

30
30

R$ 18,84
R$ 15,42

R$ 565,20
R$ 462,60
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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 subseqüente,
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 verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Municipal, por se tratar de aquisição de materiais.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
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).
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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
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
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.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
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 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@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
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 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões 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 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 Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
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 a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos materiais, valor,
prazo de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
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14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
14.3.
Antes da emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às
sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material confeccionado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
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
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

sanções

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;
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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
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

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;
16.8. 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.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
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.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, 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.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
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.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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16.16.
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.
16.16.1. 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.
16.17.
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.
16.18.
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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento,
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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 no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339031 (Material de Cosumo – Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;
c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem que
tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da
CONTRATADA;
d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto,
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena execução
do contrato;
f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas;
g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste edital, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:

a) Atender a todas as condições descritas no presente edital e respectivo Contrato;
b) Apresentar uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo
contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar
totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo
com as especificações do Termo de Referência anexo a este edital;
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato;
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d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante;
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do
Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver
conhecimento;
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto,
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer
tipo de procedimento;
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal
comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes do exercício de sua atividade;
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas
estabelecidas na lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento
da rotina de funcionamento da contratante;
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste edital, ainda que
pequenas subempreitadas ou tarefas;
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues
em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou
incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da
notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das
sanções legais cabíveis;
l) Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;
m) Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
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.
21.3.
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.
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21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
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.
21.8.
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.
21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
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.
21.12.

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

21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termos de Referência;
ANEXO I-A - Termo de Referência para os itens 1 e 2 (medalhas e botons);
ANEXO I-A.1 - Modelo do Item 1 (medalhas);
ANEXO I-A.2 - Modelo do Item 2 (botons);
ANEXO I- B - Termo de Referência para o item 3 (diplomas);
ANEXO I-B.1 - Modelo do Item 3 (diplomas);
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
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Maceió - AL, 24 de outubro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I-A
TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 1 E 2
Contratação para a confecção de Medalhas e Botons de Lapela
1 – OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de medalhas (e seus respectivos estojos) e botons de
lapela a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar
membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça
Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções,
conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Medalhas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e
espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de
1

suporte (passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de

30

largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas ao
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centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado um
cordão de seda para amarrar ao pescoço;
d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e
esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), contornada
por círculo na cor da medalha, círculo esmaltado branco com
a inscrição em alto-relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”,
círculo vazado e esmaltado em branco, círculo de raios
rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado na
cor da medalha, e, na outra face, também em relevo, a
inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE
ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações detalhadas
no constante do Anexo I-A.1;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt;
RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5
pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de
veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm,
onde deverão ser acondicionadas.

3.1.2. Observação:
O total de 30 (trinta) medalhas fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de
bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

3.2. Boton de Lapela:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de
15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
2

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e

30

com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton
de lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica
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para

fixação

no

pino

provida

de

mola

interna

de

acionamento;
c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada,
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul,
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”,
caixa alta, e na parte inferior do boton, a inscrição “MÉRITO,
10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três linhas
(filetes) na cor do boton em relevo, plaquinha em relevo com
a cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas no
constante do Anexo III;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o
tamanho 6 pt;

3.2.1. Observação:
O total de 30 (trinta) botons de lapela fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez)
de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo da medalha e boton de lapela, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise
e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;

7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das medalhas e botons
de lapela.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

responsabilidades

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto,
podendo sustar

ou

recusar

o

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom
andamento dos trabalhos;
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10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob sua
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações
que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência
de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;
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11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as
exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando
os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL
sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues, principalmente
contra ferrugem, por um período de 03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo
substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a
contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca do problema, quaisquer materiais que
apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no
transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Alagoas
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ANEXO I-A.1
MODELO DAS MEDALHAS
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ANEXO I-A.2
MODELO DOS BOTONS
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ANEXO I-B
TERMO DE REFERÊNCIA PARA O ITEM 3
Contratação para a confecção de Diplomas
1 – OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores
(efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma,
se destacado no exercício de suas funções, conforme especificações, quantidades e condições
apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA
A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro de 2019,
pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar membros
(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) que prestaram
serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça especializada. É de pleno
interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja atuação
contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Diplomas:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm
(formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo constante no
Anexo IV;
b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura,
2

policromia, impressão off set;

30

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de
fontes constam do Anexo IV;
d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão
rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o
diploma com folga.
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4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.
5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
um modelo do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.
5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para a
entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D,
Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no
horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo
Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;
7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos diplomas.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato;
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8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do
domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o

atendimento ao

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será
contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a Contratante
poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na
legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei
8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto,
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação
da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento

este

que

não

eximirá

a

CONTRATADA

das

responsabilidades

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
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10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto,
podendo sustar

ou

recusar

o

recebimento,

caso

não

esteja

de

acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao
bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo
Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob
sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as
alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por
deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de
Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

11.4. Abster-se,

qualquer que

seja

a hipótese, de veicular

publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;
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11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a
Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente
qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A empresa adjudicatária será obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as exigências e
especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos
dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a
contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por embalagens de
preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do
recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela substituição de
qualquer item que apresentar defeito.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues por um período de
03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal
acerca do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam
seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas
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ANEXO I-B.1
MODELO DOS DIPLOMAS
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 75 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019

PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 14 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para confecção de medalhas,
botons de lapela e diplomas, tudo de acordo com requisição promovida por esta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212,
de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para
confecção de medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3),
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conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS, DO PRAZO DE ENTREGA FINAL E
DO PRAZO DE GARANTIA

2.

Após o recebimento da Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, um modelo do item contratado (medalha, boton
e/ou diploma), para ser submetido à unidade fiscalizadora para análise e
aprovação.

2.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez)
dias para a entrega definitiva na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

2.3.
Os itens deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data
do recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor responsável pela
substituição de qualquer item que apresentar defeito.

2.3.1. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem no caso dos itens 1 e 2, por um período de 03 (três)
anos a contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada
pelo Tribunal acerca do problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios
ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou
descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

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

3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
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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, obrigatoriamente Microempresas
ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do
Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para 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 tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).

4 - 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 5.450/05).

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, criados 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
5.450/05).

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 a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

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. (Inciso III, do Art.
13º, do Decreto nº 5.450/05).

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 (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

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
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
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5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).

5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura
da sessão pública;

b) descrição completa do item ofertado.

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 no 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 pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

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).
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5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
material, despesas indiretas, mão de obra, 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
ao objeto desta licitação (Anexo I) 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
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente com a 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 da licitante vencedora 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 contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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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.
ofertado.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item

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.
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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 desta
licitação.

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 de
menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, disponível
na tabela abaixo, que representa uma média das várias propostas coletadas no
mercado, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

Item

Descrição

Quantidade

Valor unitário Valor total
estimado
estimado

1

Medalha com
estojo

30

R$ 213,67
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estojo
2

Boton de lapela

30

R$ 18,84

R$ 565,20

3

Diplomas com
estojo

30

R$ 15,42

R$ 462,60

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 subseqüente, 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 verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente
ao ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de materiais.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
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úteis para que o licitante os encaminhe, via protocolo.

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

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

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

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

c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte; e

c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

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 e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.

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.

9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
a1 do item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.
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9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

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

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 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes,
desde logo intimados para, querendo, apresentar contra razões em igual prazo,
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua
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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 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 Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

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 a emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações
dos materiais, valor, prazo de pagamento e de execução em conformidade com este
edital.

14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o
seu recebimento.
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14.3.
Antes da emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem
14.3 anterior ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra
licitante para celebrar a contratação, observada a ordem de classificação e assim,
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1.
A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo, 7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000,
Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947, defronte à SAMU, no horário de segunda a
quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextas-feiras no horário de 7h30 às 13h30.

15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a. O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após
a conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b. Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a
Contratada será convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar
o material confeccionado no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
convocação pelo TRE/AL.
c. O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.

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.
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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;

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;
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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;

16.8. 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.

16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

16.10.
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.

16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega, 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.

16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

16.13.
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.

16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.16.
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.

16.16.1.
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.

16.17.
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.

16.18.
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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.

17.3.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

17.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
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vigente.

17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

17.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

I = (TX/100)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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 no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339031 (Material de Cosumo – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras).
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19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93;

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas,
conforme Lei 8.666/93;

c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do
objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização
sobre a ação da CONTRATADA;

d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do
objeto, acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades
previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena
execução do contrato;

f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com
o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do
objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas;

g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao
bom andamento dos trabalhos;

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas neste edital, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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20.1.

São obrigações da contratada:

a. Atender a todas as condições descritas no presente edital e respectivo Contrato;

b. Apresentar uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e
teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou
até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência de
qualidade ou por estar em desacordo com as especificações do Termo de
Referência anexo a este edital;

c. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato;

d. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da
Contratante;

e. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados
pela Contratante;

f. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante,
a que a Contratada tiver conhecimento;

g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada
anteriormente qualquer tipo de procedimento;

h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e
normas estabelecidas na lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no
bom andamento da rotina de funcionamento da contratante;
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j. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste edital, ainda
que pequenas subempreitadas ou tarefas;

k. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os
materiais entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou
quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro
do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a
contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

l) Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados pelo
executor do contrato;

m. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por
embalagens de preferência recicladas.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

21.2.
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.

21.3.
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.

21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.5.
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.
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21.6.
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.

21.7.
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.

21.8.
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.

21.9.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado pelo edital.

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar –
Bairro Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090.

21.11. 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.

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

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

21.14. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I- Termos de Referência;
ANEXO I-A - Termo de Referência para os itens 1 e 2 (medalhas e botons);
ANEXO I-A.1 - Modelo do Item 1 (medalhas);
ANEXO I-A.2 - Modelo do Item 2 (botons);
ANEXO I- B - Termo de Referência para o item 3 (diplomas);
ANEXO I-B.1 - Modelo do Item 3 (diplomas);
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

21.16. 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, 24 de outubro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
ANEXO I-A
TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 1 E 2

Contratação para a confecção de Medalhas e Botons de Lapela

1 – OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de medalhas (e seus respectivos estojos) e
botons de lapela a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
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destinados a condecorar membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos,
cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas que tenham, de alguma forma,
se destacado no exercício de suas funções, conforme especificações, quantidades e
condições apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA

A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro
de 2019, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar
membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados)
que prestaram serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça
especializada. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem
àquelas pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e
engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Medalhas:

ITEMESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e
espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo
de suporte (passador) fixo à medalha, para fita com 22
mm de largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas
ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura,
com as extremidades abainhadas em cuja ponta será
fixado um cordão de seda para amarrar ao pescoço;

1

d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e
esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada
nas cores originais: azul, amarelo, branco e verde),
contornada por círculo na cor da medalha, círculo
30
esmaltado branco com a inscrição em alto-relevo
“Medalha do Mérito Eleitoral”, círculo vazado e esmaltado
em branco, círculo de raios rajados, em relevo, na cor da
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medalha, círculo tracejado na cor da medalha, e, na outra
face, também em relevo, a inscrição “RECONHECIMENTO
DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta,
conforme especificações detalhadas no constante do
Anexo I-A.1;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt;
RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE
ALAGOAS, 8,5 pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas
de veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3
cm, onde deverão ser acondicionadas.

3.1.2. Observação:
O total de 30 (trinta) medalhas fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e
10(dez) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

3.2. Boton de Lapela:

ITEMESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com
largura de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e
espessura de 2 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada
boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão
metálica para fixação no pino provida de mola interna de
acionamento;

2

c) Deverão ostentar em uma face, uma película
esmaltada, contornada em metal na cor do boton, a
30
logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas cores
originais: azul, amarelo, branco e verde), constando, logo
abaixo, a inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL
DE ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo,
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme
especificações detalhadas no constante do Anexo III;
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e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com
o tamanho 6 pt;

3.2.1. Observação:
O total de 30 (trinta) botons de lapela fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de
prata e 10(dez) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá
entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, um modelo da
medalha e boton de lapela, para ser submetido à unidade
fiscalizadora para análise e aprovação.

5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez)
dias para a entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo,
7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947,
defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextasfeiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte
final fornecida pelo Contratante;
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7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens
individuais e lacradas;

7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e
os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações
decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das
medalhas e botons de lapela.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado
para acompanhar e fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito,
através do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL,
comprovando o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão,
novo prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação;

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou
inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora
penalidades previstas na legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em
desacordo com as especificações e com a proposta, fora dos prazos
estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra
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falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,
sob o aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas
detectadas, conforme Lei 8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento
do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do
fornecimento do objeto, acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA
das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados à
contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa
desempenhar a plena execução do contrato;

10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em
desacordo com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade
na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não
esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as
providências ao bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto
do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência
e respectivo Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do
item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá
exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto
apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as
especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a
vigência do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da
Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante;

11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos
provenientes da execução do Contrato e também às demais informações
internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;

11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito
fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido
executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo
material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas
acordadas e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma
a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste
Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;
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11.11. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em
desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios,
defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O
não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos
materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados
pelo executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por
embalagens de preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar
da data do recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor
responsável pela substituição de qualquer item que apresentar defeito.
12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues,
principalmente contra ferrugem, por um período de 03 (três) anos a contar da data da
entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, no prazo de 20
(vinte) dias consecutivos a contar da notificação enviada pelo Tribunal acerca do
problema, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido
danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que
comprometam seu uso regular e adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Alagoas

ANEXO I-A.1

MODELO DAS MEDALHAS
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ANEXO I-A.2

MODELO DOS BOTONS

ANEXO I-B
TERMO DE REFERÊNCIA PARA O ITEM 3

Contratação para a confecção de Diplomas

1 – OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de diplomas a serem outorgados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e
juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral de Alagoas
que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções, conforme
especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir.

2 – JUSTIFICATIVA
A Medalha do Mérito Eleitoral foi criada pela Resolução nº XX.XXX, de XX de setembro
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de 2019, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar
membros (desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados)
que prestaram serviços relevantes, no exercício de suas funções, a esta Justiça
especializada. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem
àquelas pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e
engrandecimento da Justiça Eleitoral.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Diplomas:

ITEMESPECIFICAÇÃO

QUANT.

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm
por 210 mm (formato do papel A4 – Paisagem),
conforme modelo constante no Anexo IV;

2

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180
gramas, alta alvura, policromia, impressão off set;
c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e
tamanho de fontes constam do Anexo IV;

30

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um
canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de
vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com folga.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá
entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, um modelo do
diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para
análise e aprovação.

5.2. Após a aprovação dos modelos pelo gestor, a empresa terá o prazo de 10 (dez)
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dias para a entrega definitiva no Setor de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

6 – LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Menino Marcelo,
7.200 D, Bairro – Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, Telefone - (82) 3328-1947,
defronte à SAMU, no horário de segunda a quinta-feira de 13 h às 19 h e às sextasfeiras no horário de 7h30 às 13h30.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte
final fornecida pelo Contratante;

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens
individuais e lacradas;
7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e
os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações
decorrentes dos contatos;

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos
diplomas.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado
para acompanhar e fiscalizar o contrato;

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito,
através do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL,
comprovando o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão,
novo prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação;
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8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou
inadimplência contratual;

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora
penalidades previstas na legislação pertinente.

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em
desacordo com as especificações e com a proposta, fora dos prazos
estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra
falhas e ou defeitos.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº
8.666/93;

10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,
sob o aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas
detectadas, conforme Lei 8.666/93;

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento
do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;

10.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do
fornecimento do objeto, acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA
das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados à
contratante ou a terceiros;

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa
desempenhar a plena execução do contrato;
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10.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em
desacordo com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade
na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não
esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;

10.7. Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as
providências ao bom andamento dos trabalhos;

10.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto
do Fiscal do Contrato.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência
e respectivo Contrato;
11.2. O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do
item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá
exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto
apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as
especificações deste Termo de Referência;

11.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a
vigência do Contrato;

11.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da
Contratante;

11.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante;

11.6. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos
provenientes da execução do Contrato e também às demais informações
internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
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11.7. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito
fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido
executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
11.8. Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo
material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

11.9. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas
acordadas e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma
a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante;

11.10. Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste
Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas;

11.11. A empresa adjudicatária será obrigada a substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo
com as exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou
incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não
atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos
materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis;

11.12. Utilizar, obrigatoriamente, produtos de primeira qualidade, que serão analisados
pelo executor do contrato;

11.13. Entregar os objetos acondicionados, individualmente, em proteção por
embalagens de preferência recicladas.

12 – DA GARANTIA:

12.1. Os materiais adquiridos deverão ter garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar
da data do recebimento definitivo, e serão vistoriados, ficando o fornecedor
responsável pela substituição de qualquer item que apresentar defeito.

12.2. A contratada ficará obrigada a prestar garantia aos produtos entregues por um
período de 03 (três) anos a contar da data da entrega, devendo substituir, no todo ou
em parte, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da
notificação enviada pelo Tribunal acerca do problema, quaisquer materiais que
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apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer
espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e
adequado.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral do TER/ de Alagoas
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ANEXO I-B.1

MODELO DOS DIPLOMAS

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

E-mail
Site internet

Edital 75 (0613282)
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Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Edital 75 (0613282)
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Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

Em 24 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/10/2019, às 09:53, 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
0613282 e o código CRC 9FC1B034.
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

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

24/10/2019 09:46:54

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00072/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0008297-28.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

3

Equalização de ICMS
Itens Cancelados
3

Internacional

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Contratação de empresa para confecção de medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2)
especificações e condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.

e diplomas (item 3), conforme

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
031.432.604-91

Nome

Função

ORLANDO ROCHA FILHO

Ordenador de Despesa - Presidente

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

25/10/2019
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Cont

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 25/10/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227765

7764

Fax

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3…
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

24/10/2019 09:47:42

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00072/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

4111 - Medalha

Descrição Detalhada
Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 mm; Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em
cobre e com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de suporte (passador) fixo à medalha, para fita com
22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão na cor azul escuro, com duas
faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as extremidades abainhadas em cuja ponta
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
30

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
6.410,10

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

30

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

09/10/2019

Marca

Fabricante

5.430,00

Item Anterior
Licitação

CPF/CNPJ
01.756.582/0001-01

Ir

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nome/Razão Social
J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=27301725&ver…
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

24/10/2019 09:47:58

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00072/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

2

Material

150497 - Alfinete lapela

Descrição Detalhada
Boton de Lapela
Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton de
lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica para fixação no pino provida de mola interna de acionamento;
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
30

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
565,20

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

30

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante

CPF/CNPJ

09/10/2019

450,00

16.735.550/0001-99

Item Anterior
Licitação

Ir

Ir para o Item: 2

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nome/Razão Social
ROSANGELA BELUS DAMACENO 77033264020

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=27302498&ver…
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

24/10/2019 09:55:01

Item da Licitação

Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Dispensa/Inexigibilidade
Modalidade
Licitação
Pedido
de de
Cotação
Pregão
Eventos
Item
Sub-rogação
Nº do Item
Tipo de Item
Apoio
3
Material
Sair

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00072/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
299049 - Diploma

Descrição Detalhada

Diploma, material: papel pérsico, tipo impressão: colorida, gramatura: 180 g,m2, comprimento: 297 mm, largura: 210 mm,
características adicionais: bordas douradas e inscrição conforme modelo

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
30

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
462,60

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

30

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

10/09/2019

Marca

Fabricante

559,20

Item Anterior
Licitação

CPF/CNPJ
05.191.550/0001-59

Ir

Ir para o Item: 3

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nome/Razão Social
FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=27302753&ver…
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Seção 3

ISSN 1677-7069

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 0003410-10.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.014.11.2017 ao
Contrato nº 04.014.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, CNPJ nº 00.662.315/0001-02; Objeto: alteração
do veículo de comunicação utilizado para publicação de avisos de editais de licitação e
matérias afins; Fundamento Legal: art. 65, II, "b", da Lei n.º 8.666/93; Data de assinatura:
23/10/2019; Vigência: a partir da data da assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 019/2017; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior,
Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Celso Kishimoto, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0002590-79.2019. Objeto: Prestação de serviços de suporte para as 05 (cinco)
licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00070-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 0038866-84.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3.623 de 13/08/2019, torna público que
o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 004/2019, para prestação de serviços técnicos
especializados em TI para Sistemas Operacionais Microsoft, abrangendo implementação,
manutenção, suporte e administração desse ambiente, adjudicado o lote à empresa NTL
NOVA TECNOLOGIA LTDA no valor total mensal de R$ 10.706,24.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019 - UASG 70011

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Nº Processo: 0007384-46.2019. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00071-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 13/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019
PROCESSO SEI Nº 0012776-05.2019.4.03.8000 - UASG 90029
Objeto: Aquisição de envelopes de plástico para sedex, produzido em polietileno oxibiodegradável. Obtenção do edital: a partir de 25/10/2019, às 14h00, nos endereços
eletrônicos
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/
e
www.comprasgovernamentais.gov.br ou na Divisão de Compras e Licitações, situada na
Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP
01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1072, das 11h00 às
19h00. Abertura da Sessão: 12/11/2019, às 11h00, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - UASG 70011

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Nº Processo: 0008297-28.2019. Objeto: Contratação de empresa para confecção de
medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3), conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.. Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00072-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019-RP
PROCESSO SEI Nº 0031920-96.2018.4.03.8000
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de empresa especializada em
fornecimento com ou sem instalação, prestação de serviços de remoção, retirada simples,
reinstalação e lustração de divisórias nobres, em painéis autoportantes e acabamento em
madeira de lei certificada tipo freijó, com tratamento acústico e miolo de lã de vidro, com
fornecimento de materiais. Obtenção do edital: 28/10/2019, a partir de 14h00, no
endereço eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de
Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela
Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 30121072/3/4, das 11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h30, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às
11h30.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0007514-36.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente mobiliário (armários), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e seus
Anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00073-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

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

PROCESSO SEI Nº 0040053-30.2018.4.03.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enlace
dedicado de acesso ponto a ponto em camada dois (Lan to Lan), via fibra, através de link
de 1 Gbps, Full Duplex, com banda 100%, para integração da Justiça Federal da 3ª Região
ao Ponto de Troca de Tráfego de São Paulo - IX.br - SP. Obtenção do edital: a partir de
28/10/2019,
às
14h00,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1072, das
11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h30, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às 11h30.

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0007514-36. Objeto: Registro de Preços de material permanente - mobiliário
(mesas e cadeiras), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e nos seus
Anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00074-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
GIOVANI RINALDI
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2019 - UASG 70011

PROCESSO SEI Nº 0040875-82.2019.4.03.8000
Objeto: Aquisição de copo descartável para água.
Obtenção do edital: 28/10/2019, a partir das 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1075, das
11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h00, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às 11h00.

Nº Processo: 0008110-20.2019. Objeto: Aquisição de material permanente - tela de
projeção portátil, conforme especificações descritas no Anexo do Edital.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00075-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/11/2019 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ALEX YORIOKA
Pregoeiro

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

Processo Administrativo SEI nº 0003031-60.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no exercício da
Presidência do TRE/AL, homologou, em 22/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 47/2019,
cujo objeto é o Registro de Preços de material permanente - mobiliário (estações de trabalho) para
os Cartórios Eleitorais do TRE-AL, que foi adjudicado às empresas: a)AVANTTI MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA., CNPJ Nº 13.653.008/0001-07, vencedora do Item 1, pelo valor unitáriode R$
880,00, para aquisição de 45 u nidades, totalizando R$ 39.600,00 e b)GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI,
CNPJ Nº 00.631.479/0001-64, vencedora do Item 2, pelo valor unitário de R$ 840,00, para aquisição
de 15 unidades, totalizando R$ 12.600,00, convocando as empresas para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna
pública

a

HOMOLOGAÇÃO

do

pregão

eletrônico

nº

09/2019

(0000691-

19.2019.6.03.8000) que tem por objeto o registro de preços para eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (Processamento de Dados).

Maceió/AL, 24 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102500201

Nº 208, sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Macapá-AP, 23 de outubro de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

201

Publicação do aviso de licitação no DOU (0614242)

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, 25 de outubro de 2019.

À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2019, às 10:57, 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
0614272 e o código CRC 66AB2701.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0614272

0614272v1
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Blumenau (SC), 14 de novembro de 2019.
À
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72//2019 - Uasg: 70011
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000 slc@tre-al.jus.br

PROPOSTA DE PREÇOS
SR. PREGOEIRO,
A Empresa ARTCARD LTDA – EPP, sediada à Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde – Blumenau (SC), Cep.: 89.041-400, fone (47)
3321-2819, inscrita no CNPJ/MF sob Nr 05.449.347/0001-30, neste ato representada por Claudia Moraes Gonçalves Teske, abaixo
assinada, propõe à JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, a entrega dos materiais abaixo indicados,
conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item
01

02

Especificação
a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de
ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de suporte (passador) fixo à
medalha, para fita com 22 mm de largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão na cor azul
escuro, com duas faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20
mm de largura, com as extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado
um cordão de seda para amarrar ao pescoço;
d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e esmaltada, a logomarca
da Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, amarelo, branco e
verde), contornada por círculo na cor da medalha, círculo esmaltado branco
com a inscrição em alto-relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”, círculo vazado
e esmaltado em branco, círculo de raios rajados, em relevo, na cor da
medalha, círculo tracejado na cor da medalha, e, na outra face, também em
relevo, a inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE
ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações detalhadas no constante do
Anexo I-A.1;
e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os seguintes tamanhos:
Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt; RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA
ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5 pt;
f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de veludo azul escuro,
nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm, onde deverão ser acondicionadas. 0(dez)
de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de bronze).
Marca / Modelo: ARTCARD.
a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de 15 mm,
comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm;
b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de
ouro, prata e bronze, polidos e cada boton de lapela deverá acompanhar
garra de pressão metálica para fixação no pino provida de mola interna de
acionamento;
c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, contornada em
metal na cor do boton, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas cores
originais: azul, amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a inscrição
em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta, e na parte
inferior do boton, a inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo, plaquinha em
relevo com a cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas no
constante do Anexo III;

Proposta EMPRESA ART CARD - ITENS 01 E 02 (0623006)

Unid.

Quant.

Preço Unit.Preço Total

Unid.

30

R$ 205,00

R$ 6.150,00

Unid.

30

R$ 16,66

R$ 499,80
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e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o tamanho 6 pt;
10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de bronze).
Marca / Modelo: ARTCARD.
TOTAL dos itens 01 e 02: (Trinta mil e noventa e seis reais).

R$ 6.649,80

PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: de acordo com o termo de referência, a contar da data da ordem de fornecimento
acompanhada da competente nota de empenho e envio do arquivo do lay-out (conforme edital).
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
da abertura deste Certame.
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração conforme definido na minuta
contratual (conforme edital – 10 dias após o aceite). Vigência da Ata: 12 meses.
Garantia: 36 meses (conf. TR). Entrega: conforme edital e TR.
Declaro:
1) 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.
2) Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo
determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra. Claudia Moraes Gonçalves Teske, Carteira de identidade nº 2.485.1590 – SSP-SC, CPF nº 774.855.569-91, Sócia Proprietária, como responsável legal desta empresa;
Dados bancários: Banco do Brasil – Ag.: 2307-8 – CC.: 198445-4
Os materiais a serem fornecidos serão de primeira qualidade;
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91 - RG.: 2.485.159-0
Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553
Fone / Fax: (47) 3321-2819 comercial@artcard.ind.br - www.artcard.ind.br

Proposta EMPRESA ART CARD - ITENS 01 E 02 (0623006)
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Blumenau (SC), 14 de novembro de 2019.
À
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72//2019 - Uasg: 70011
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000 slc@tre-al.jus.br

CADASTRO:
Nome da Empresa: ARTCARD LTDA - EPP
CNPJ: 05.449.347/0001-30
Endereço (completo e atualizado): Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde
CEP: 89.041-400 Cidade: Blumenau - Estado: SC
Telefone (atualizado): (47) 3321-2819 E-mail p/ Licitações (atualizado): comercial@artcard,ind.br
Nome do Representante Legal* : Claudia Moraes Gonçalves Teske – casada
Endereço (completo e atualizado): Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde
CPF: 774.855.569-91 RG: 2.485.159-0 / SSP-SC
* Nome da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos.
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA
No. Código do Banco: 001 Nome do Banco: Banco do Brasil
No. Agência Bancária: 2307-8 Nome da Agência Bancária: XV de Novembro
Cidade / Estado da Agência Bancária: Blumenau (SC).
No. Conta Corrente: 198445-4

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91 - RG.: 2.485.159-0
Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553
Fone / Fax: (47) 3321-2819 comercial@artcard.ind.br - www.artcard.ind.br

Proposta EMPRESA ART CARD - ITENS 01 E 02 (0623006)
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Blumenau (SC), 14 de novembro de 2019.
À
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72//2019 - Uasg: 70011
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000 slc@tre-al.jus.br

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,
Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:
1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos,
principalmente com as especificações dos itens e demais condições constantes no Termo de
Referência (Anexo I), não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato;
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por
60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como
das condições gerais estabelecidas no Edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação,
estando em conformidade com estes;
4. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) representantes(s)
legal(is) para a assinatura da Ordem de Fornecimento será(ão):

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91 - RG.: 2.485.159-0
Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553
Fone / Fax: (47) 3321-2819 comercial@artcard.ind.br - www.artcard.ind.br

Proposta EMPRESA ART CARD - ITENS 01 E 02 (0623006)
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Blumenau (SC), 14 de novembro de 2019.
Ao
À
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72//2019 - Uasg: 70011
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000 slc@tre-al.jus.br

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa ARTCARD LTDA - EPP, da qual somos representantes
credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº
13.303/2016.

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91 - RG.: 2.485.159-0
Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553
Fone / Fax: (47) 3321-2819 comercial@artcard.ind.br - www.artcard.ind.br

Proposta EMPRESA ART CARD - ITENS 01 E 02 (0623006)
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Blumenau (SC), 14 de novembro de 2019.
Ao
À
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72//2019 - Uasg: 70011
PROCESSO SEI Nº: 0008297-28.2019.6.02.8000 slc@tre-al.jus.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do
Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios, gerentes, diretores ou responsáveis técnicos na empresa
ARTCARD LTDA - EPP, CNPJ nº 05.449.347/0001-30, que sejam:
a) membros ou servidores do JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, efetivos, comissionados,
cedidos ou colocados à disposição da JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS;
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
membro ou servidor do JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS , este último quando ocupante de
cargo de direção, chefia e assessoramento, conforme dispõe o art. 3º da Resolução n.º 37, de 28 de abril de 2009, do
Conselho Nacional do Ministério Público, ou, ainda, servidor cedido ou colocado à disposição da Procuradoria-Geral
de Justiça.

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91 - RG.: 2.485.159-0
Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553
Fone / Fax: (47) 3321-2819 comercial@artcard.ind.br - www.artcard.ind.br

Proposta EMPRESA ART CARD - ITENS 01 E 02 (0623006)
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Proposta EMPRESA NOVA FORMALTA - ITEM 03 (0623022)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2019.

Senhora Chefe,
Reporto-me no presente para encaminhar as
propostas registradas e encaminhadas pelos licitantes
classiﬁcados nos itens 01, 02 e 03, razão pela qual
solicitamsos a análise da conformidade técnica, seguem as
propostas:
Itens 01 e 02 - evento 0623006
Item 03 (proposta inicialmente cadastrada pelo
licitante no Sistema Comprasnet) - evento 0623022.
Informo que a presente sessão eletrônica encontrase suspensa, retornando, no dia 19/11/2019, às 10:00 horas da
manhã.
Atenciosamente.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/11/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623025 e o código CRC 49B69AD1.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0623025

0623025v1
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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 novembro de 2019.
Senhor Pregoeiro,
Em atenção ao despacho (0623025), subscrito por Vossa Senhoria,
informo que no item 01 foi acrescida, na proposta, no ﬁnal, o termo
"0(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de bronze). Marca /
Modelo: ARTCARD.", bem como no item 02, foi acrescido o termo:
"10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de bronze). Marca /
Modelo: ARTCARD."
Quanto ao item 03, está de acordo com o Termo de Referência.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 20/11/2019, às 15:06, 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
0624425 e o código CRC 2678EF3D.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho EJE 0624425

0624425v1
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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 novembro de 2019.
Senhor Pregoeiro,

Em atenção ao despacho (0623025), subscrito por Vossa Senhoria, informo que os
itens 01 e 02, constantes na proposta (0623006) e o item 03, constante na proposta
(0623022) estão em conformidade com o Termo de Referência contidos nos Editais de
Pregão (0613280) e 0613282).

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 20/11/2019, às 15:52, 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
0624497 e o código CRC C10062EE.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho EJE 0624497

0624497v1
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QRSQQSTUQV Z[\]^_`W0abcdefPLg0hO0iPcPjhbjM0hcOekhblhL0hm0OkMLhnoMm0bO0mPmjMeh0MiMjLpbPcO
QRWUUWXY qdLhbjM0O0kLOcMmmO0iPcPjhjrLPOs0LMmkObmhfPiPthbqOumM0kMiO0pbdm0qMcOLLMbjM0qh0kMLqh
qM0bMNrcPOm0qPhbjM0qh0PbOfmMLvwbcPh0qM0xdhPmxdML0eMbmhNMbm0MePjPqhm0kMiO0mPmjMeh
Od0qM0mdh0qMmcObMyzO0{hLj|0QY}s0PbcPmO0a~s0qO0McLMjO0X|RXUSTUUX|
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV Z[\]^_`W0Z0qMcihLhnzO0himh0LMihjPvh0hO0cdekLPeMbjO0qOm0LMxdPmPjOm0qM0lhfPiPjhnzO
QRWUQWUU
M0K`K`[Zs0mdMPjhLg0O0iPcPjhbjM0m0mhbnoMm0kLMvPmjhm0bO0\qPjhi0Me0LMMLbcPh|
{~\0Z_`0XRSTUQX0[|
PmjMeh
QRSQQSTUQV
`{m0ajMe{bm0Q0Mmjg{zO0Me0PePbbcPh0hj0QRWQX0qM0QRSQQSTUQVs0hkrm0PmmO
QRWUXWQ
MbjLhLg{zO0bO0MbcMLLheMbjO0hiMhjrLPO|
PmjMeh
QRSQQSTUQV
`{m0ajMe{bm0T0Mmjg{zO0Me0PePbbcPh0hj0QRWQX0qM0QRSQQSTUQVs0hkrm0PmmO
QRWUXWYY
MbjLhLg{zO0bO0MbcMLLheMbjO0hiMhjrLPO|
PmjMeh
QRSQQSTUQV
`{m0ajMe{bm0Y0Mmjg{zO0Me0PePbbcPh0hj0QRWQX0qM0QRSQQSTUQVs0hkrm0PmmO
QRWUXWRX
MbjLhLg{zO0bO0MbcMLLheMbjO0hiMhjrLPO|
PmjMeh
QRSQQSTUQV
Lm|0OLbMcMqOLMms0jOqOm0Om0PjMbm0MmjzO0MbcMLLhqOm|0MLg0PbPcPhqh0h0hmM0qM
QRWYWT
diNheMbjO0qhm0kLOkOmjhm|0hvOL0hcOekhblhL0hjLhvm0qh0cObmdijh0ZcOekhblhL
diNheMbjOSlhfPiPjhnzOShqePmmPfPiPqhqM
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0Z[0Z0[Z0u0L{h0PcPjhbjMs0~|0OP0h0kLPeMPLh0cihmmPPchqh0khLh0O0PjMe|
QRWXRWU KOL0OLnh0qh0iMNPmihnzO0qO0KLMNzO0\iMjLpbPcO0M0\qPjhis0qMvMeOm0xdMmjPObhL0mOfLM0h
kOmmPfPiPqhqM0qM0bMNOcPhnzO0qM0vhiOLMm|0Mmjh0OLehs00O0mMd0eMilOL0kLMnO0ZcMPjh
h0cObjLhkLOkOmjh0qM00|UUUsUU
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0Z[0Z0[Z0u0L{h0PcPjhbjMs0fOh0jhLqM|0~|0OP0h0kLPeMPLh0cihmmPPchqh
QRWXWT
khLh0O0PjMe|0KOL0OLnh0qh0iMNPmihnzO0qO0KLMNzO0\iMjLpbPcO0M0\qPjhis0qMvMeOm
xdMmjPObhL0mOfLM0h0kOmmPfPiPqhqM0qM0bMNOcPhnzO0qM0vhiOLMm|0Mmjh0OLehs00O0mMd
eMilOL0kLMnO0ZcMPjh0h0cObjLhkLOkOmjh0qM00|UUUsUU
UX|RRV|YRSUUUQu QRSQQSTUQV
Oh0jhLqMs0L|0KLMNOMPLO0KOqMeOm0clMNhL0h00|QXUsUU|||0KOqMLPh0mML
YU
QRWXWUV
UX|RRV|YRSUUUQu QRSQQSTUQV
[MLMeOm0deh0qMmkMmh0NLhbqM0cOe0LMjM0{qhm0heOmjLhm0M0kMqPqOm|||
YU
QRWXWQU
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV
KhLh0Z[0Z0[Z0u0L{h0PcPjhbjMs0hNLhqMnO|0hvOL0MbvPhL0mdh0kLOkOmjh
QRWXVWYV
qMvPqheMbjM0hdmjhqh0hO0vhiOL0bMNOcPhqO0{0|QXUsUUs0cObjMbqO0h0qMmcLPnzO
cOekiMjh0qO0PjMe|0~heOm0cObvOchL0hbMyO|0ZcLMqPjO0xdM0UQ0{deh00mdPcPMbjM0khLh
O0MbvPO|0ObcOLqh0hmO0cObjLgLPOs0hvOL0PbOLehL|
PmjMeh
QRSQQSTUQV MblOL0OLbMcMqOL0Z[0Z0[Zs0]KSKW0UX|RRV|YRSUUUQuYUs0mOiPcPjO0O
QXWUUWQ
MbvPO0qO0hbMyO0LMMLMbjM0hO0jMe0Q|
UX|RRV|YRSUUUQu QRSQQSTUQV
KMnO0h0NMbjPiMth0qM0cObcMqML0T0lOLhm0khLh0MbvPO|||
YU
QXWUQWXT
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0Z[0Z0[Z0u0L{h0PcPjhbjMs0fOh0jhLqM|0~|0OP0h0kLPeMPLh0cihmmPPchqh
QXWUQWXX
khLh0O0PjMe0T|0KOL0OLnh0qh0iMNPmihnzO0qO0KLMNzO0\iMjLpbPcO0M0\qPjhis0qMvMeOm
xdMmjPObhL0mOfLM0h0kOmmPfPiPqhqM0qM0bMNOcPhnzO0qM0vhiOLMm|0Mmjh0OLehs00O0mMd
eMilOL0kLMnO0ZcMPjh0h0cObjLhkLOkOmjh0qM00XUUsUU
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV
KhLh0Z[0Z0[Z0u0[dqO0cMLjO|0ZNdhLqO0bO0kLhtO0mdNMLPqO0kOL0~||
QXWUTWR
UX|RRV|YRSUUUQu QRSQQSTUQV
`|0KOqMeOm0clMNhL0h00XUUsUU0khLh0O0PjMe0UT|
YU
QXWURWYY
UX|RRV|YRSUUUQu QRSQQSTUQV
KMnO0h0NMbjPiMth0qM0cObcMqML0T0lOLhm0khLh0MbvPO0qh0kLOkOmjh0M0qOc|
YU
QXWUXWQX
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0Z[0Z0[Z0u0L{h0PcPjhbjMs0hNLhqMnO|0hvOL0MbvPhL0mdh0kLOkOmjh0{PjMe
QXWUWQR UT0qMvPqheMbjM0hdmjhqh0hO0vhiOL0bMNOcPhqO0{0XUUsUUs0cObjMbqO0h0qMmcLPnzO
cOekiMjh0qO0PjMe|0~heOm0cObvOchL0hbMyO|0ZcLMqPjO0xdM0UQ0{deh00mdPcPMbjM0khLh
O0MbvPO|0ObcOLqh0hmO0cObjLgLPOs0hvOL0PbOLehL|
PmjMeh
QRSQQSTUQV MblOL0OLbMcMqOL0Z[0Z0[Zs0]KSKW0UX|RRV|YRSUUUQuYUs0mOiPcPjO0O
QXWUWYU
MbvPO0qO0hbMyO0LMMLMbjM0hO0jMe0T|
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0]`~Z0`Z[Z0a][aZ0\0`\a`0\0Z[\aZa0aa[Z0u0L{h
QXWUWQX
PcPjhbjMs0fOh0jhLqM|0~|0OP0h0kLPeMPLh0cihmmPPchqh0khLh0O0PjMe0Y|0KOL0OLnh0qh
iMNPmihnzO0qO0KLMNzO0\iMjLpbPcO0M0\qPjhis0qMvMeOm0xdMmjPObhL0mOfLM0h0kOmmPfPiPqhqM
qM0bMNOcPhnzO0qM0vhiOLMm|0Mmjh0OLehs00O0mMd0eMilOL0kLMnO0ZcMPjh0h
cObjLhkLOkOmjh0qM00RUUsUU
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0]`~Z0`Z[Z0a][aZ0\0`\a`0\0Z[\aZa0aa[Z0u0L{h
QXWQUWTT
PcPjhbjMs0fOh0jhLqM|0~|0OP0h0kLPeMPLh0cihmmPPchqh0khLh0O0PjMe0Y|0KOL0OLnh0qh
iMNPmihnzO0qO0KLMNzO0\iMjLpbPcO0M0\qPjhis0qMvMeOm0xdMmjPObhL0mOfLM0h0kOmmPfPiPqhqM
qM0bMNOcPhnzO0qM0vhiOLMm|0Mmjh0OLehs00O0mMd0eMilOL0kLMnO0ZcMPjh0h
cObjLhkLOkOmjh0qM00RUUsUU
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0]`~Z0`Z[Z0a][aZ0\0`\a`0\0Z[\aZa0aa[Z0u0L{h
QXWTRWTT
PcPjhbjMs0fOh0jhLqM|0~|0OP0h0kLPeMPLh0cihmmPPchqh0khLh0O0PjMe0Y|0KOL0OLnh0qh
iMNPmihnzO0qO0KLMNzO0\iMjLpbPcO0M0\qPjhis0qMvMeOm0xdMmjPObhL0mOfLM0h0kOmmPfPiPqhqM
qM0bMNOcPhnzO0qM0vhiOLMm|0Mmjh0OLehs00O0mMd0eMilOL0kLMnO0ZcMPjh0h
cObjLhkLOkOmjh0qM00RUUsUU
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV KhLh0]`~Z0`Z[Z0a][aZ0\0`\a`0\0Z[\aZa0aa[Z0u0L{h
QXWTWU
PcPjhbjMs0MmjheOm0hNdhLqhbqO0O0kLObdbcPheMbjO0qM0~|
KLMNOMPLO
QRSQQSTUQV
KhLh0]`~Z0`Z[Z0a][aZ0\0`\a`0\0Z[\aZa0aa[Z0u
QXWTWYT abcdefPLg0hO0iPcPjhbjM0hcOekhblhL0hm0OkMLhnoMm0bO0mPmjMeh0MiMjLpbPcO0qdLhbjM0O
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LMNOPQQN0RSOSTUTVMSNW0MPQLNXQUYSRSZUX[N\QP0LPRN0]X^Q0[PONMMPXTP0[U0LPM[U0[P
XP_VOSNQ0[SUXTP0[U0SXNYQPM`aXOSU0[P0b^USQb^PM0cPXQU_PXQ0PcSTS[UQ0LPRN0QSQTPcU
N^0[P0Q^U0[PQONXPdeN0fUMTg0hijW0SXOSQN0klW0[N0mPOMPTN0ngonpqrppnsg
tMP_NPSMN
hoqhhqrphu tUMU0xylz0{y|}z~z0kxm|kz00y}|ky0m0}z|kzk0}k~kz|0\0MfUs
hnviovnw
~SOSTUXTPW0PQTUcNQ0U_^UM[UX[N0N0LMNX^XOSUcPXTN0[P0lg
tMP_NPSMN
hoqhhqrphu tUMU0xylz0{y|}z~z0kxm|kz00y}|ky0m0}z|kzk0}k~kz|0\0MfUs
hnvinvhi
~SOSTUXTPW0YNU0TUM[Pg0lg0NS0U0LMScPSMU0ORUQQSSOU[U0LUMU0N0STPc0ig0tNM0NMU0[U
RP_SQRUeN0[N0tMP_eN0RPTM]XSON0P0[STURW0[P`PcNQ0b^PQTSNXUM0QNYMP0U0LNQQSYSRS[U[P
[P0XP_NOSUeN0[P0`URNMPQg0mPQTU0NMcUW00N0QP^0cPRNM0LMPN0zOPSTU0U
ONXTMULMNLNQTU0[P0|0oppWpp
tMP_NPSMN
hoqhhqrphu
MQfUQs0~SOSTUXTPQW0MPTNMXUMPcNQ0UN0OUT0Q0hvip0NMUQg
hnvivpp
SQTPcU
hoqhhqrphu PXNM0tMP_NPSMNW0N0NMXPOP[NM0z|0z|m0~mzW0xtqt{v0pngoougiowqppph\ipW
hnvopvi
PX`SN^0N0UXPdN0LUMU0N0TPc0hg
SQTPcU
hoqhhqrphu PXNM0tMP_NPSMNW0N0NMXPOP[NM0z|0z|m0~mzW0xtqt{v0pngoougiowqppph\ipW
hnvohvhu
PX`SN^0N0UXPdN0LUMU0N0TPc0rg
tMP_NPSMN
hoqhhqrphu tUMU0xylz0{y|}z~z0kxm|kz00y}|ky0m0}z|kzk0}k~kz|0\0MfUs
hvohvh
~SOSTUXTPW0YNU0TUM[Pg0lg0NS0U0LMScPSMU0ORUQQSSOU[U0LUMU0N0STPc0ig0tNM0NMU0[U
RP_SQRUeN0[N0tMP_eN0RPTM]XSON0P0[STURW0[P`PcNQ0b^PQTSNXUM0QNYMP0U0LNQQSYSRS[U[P
[P0XP_NOSUeN0[P0`URNMPQg0mPQTU0NMcUW00N0QP^0cPRNM0LMPN0zOPSTU0U
ONXTMULMNLNQTU0[P0|0oppWpp
tMP_NPSMN
hoqhhqrphu
tUMU0xylz0{y|}z~z0kxm|kz00y}|ky0m0}z|kzk0}k~kz|0\
hvorvoo kXO^cYSM0UN0RSOSTUXTP0UONcLUXUM0UQ0NLPMUPQ0XN0QSQTPcU0PRPTM]XSON0[^MUXTP0N
LMNOPQQN0RSOSTUTVMSNW0MPQLNXQUYSRSZUX[N\QP0LPRN0]X^Q0[PONMMPXTP0[U0LPM[U0[P
XP_VOSNQ0[SUXTP0[U0SXNYQPM`aXOSU0[P0b^USQb^PM0cPXQU_PXQ0PcSTS[UQ0LPRN0QSQTPcU
N^0[P0Q^U0[PQONXPdeN0fUMTg0hijW0SXOSQN0klW0[N0mPOMPTN0ngonpqrppnsg
tMP_NPSMN
hoqhhqrphu
MQfUQs0~SOSTUXTPQW0YNU0TUM[Pg0kXNMcN0b^P0U0QPQQeN0PRPTM]XSOU0QPM0Q^QLPXQUW
hwvpwvru
MPTNMXUX[N0XN0[SU0huqhhqrphuW0Q0hpvpp0NMUQ0[U0cUXeW0LUMU0b^P0U0^XS[U[P
TOXSOU0LMNOP[U00UXRSQP0TOXSOU0[UQ0LMNLNQTUQ0ULMPQPXTU[UQg0yYMS_U[N0LPRU
LUMTSOSLUeN0[P0TN[NQg
tMP_NPSMN
huqhhqrphu
MQfUQs0~SOSTUXTPQW0YNc0[SUg0mPORUMN0MPUYPMTN0N0LMPQPXTP0tMP_eN0RPTM]XSONg
hpvppvno
tMP_NPSMN
huqhhqrphu MQfUQs0~SOSTUXTPQW0SXNMcN0b^P0U0^XS[U[P0MPb^SQSTUXTP0USX[U0XeN0PXOUcSXN^0N
hpvprvoh
MPQ^RTU[N0[U0UXRSQP0[P0ONXNMcS[U[P0[UQ0LMNLNQTUQg0mPQTU0NMcUW0SMPcNQ
Q^QLPX[PM0U0LMPQPXTP0QPQQeN0PRPTM]XSOUW0MPTNMXUX[NW0Q0hnvip0NMUQ0[P0NPg
yYMS_U[N0LPRU0LUMTSOSLUeN0[P0TN[NQg
tMP_NPSMN
huqhhqrphu
MQfUQs0~SOSTUXTPQW0YNU0TUM[Pg0mPORUMN0MPUYPMTN0N0LMPQPXTP0tMP_eN0RPTM]XSONg
hnvruvon
tMP_NPSMN
huqhhqrphu MQfUQs0~SOSTUXTPQW0SXNMcN0b^P0U0^XS[U[P0MPb^SQSTUXTP0USX[U0XeN0PXOUcSXN^0N
hnvipvi
MPQ^RTU[N0[U0UXRSQP0[P0ONXNMcS[U[P0[UQ0LMNLNQTUQg0mPQTU0NMcUW0SMPcNQ
Q^QLPX[PM0U0LMPQPXTP0QPQQeN0PRPTM]XSOUW0MPTNMXUX[NW0UcUXeW0[SU0rpqhhqrphuW0Q
hnvpp0NMUQg0yYMS_U[N0LPRU0LUMTSOSLUeN0[P0TN[NQg
tMP_NPSMN
rpqhhqrphu
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 7019 - TRE-AL/PRE/PREG

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

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

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

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

0627506

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?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
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OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

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

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTOS 0624425 E 0624497.

X

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

EDITAL NÃO EXIGE

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

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

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

EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627483

X

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627493
CONSULTA PELO PREGOEIRO

15.1 - FGTS

EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627485

X

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627494

15.2 - INSS

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO
EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627491
15.3 - RECEITA FEDERAL

X

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627493

CONSULTA PELO PREGOEIRO
15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627484

X

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627493
15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada
16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627487
X

EMPRESS NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627496
EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627501
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17 – Consta consulta ao Cadin?

X

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627502

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627508

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

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

CONFORME ITEM 18.1

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627509

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;

EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627489
X

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627498
EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0627488

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

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0627497

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

X

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

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

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

X

NÃO OCORREU RECURSO

0627500

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

Informação 7019 (0627505)
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0627504

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

NÃO OCORREU RECURSO

Propostas:
EMPRESA ARTCARD LTDA - EPP - ITENS 1 E 2: 0623006
31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x

EMPRESA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS MILITARES EIRELI - ITEM 3: 0623022
Resultado Fornecedor: 0627503

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/11/2019, às 11:54, 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
0627505 e o código CRC 4DADF6DE.
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´j«aap©a~a°~aµmfmafm¶mjaijªjgij^oha]j¤a·¸~aaca·¸qaa·`_`abm¹º^h̀apmafj`na^mo`a
]o»~a·¸~aacaj¯°qa¨a§~¯a~¯~a¨©~~a~a¯a¤¼~aao¤a¨¤~a¨½~~aaa
]¯qa~a°~aa~¯~a~a°¤a¯a§aaa~a°¡~a~a°~abm^h¾emaih¾emhja¿mhma]o»~a
·¸~aacaj¯°qa~a~aa¯¨¯~aa§¯~a¤©aa©¤¯aa¯a~a¤«´
j«aamad~aa¯a°©~aaaaä¤¡¦~«
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UaNXVNY]W\XSN^ẀX\]NUaN`[^ẀX\]VX[\XSNTUVa[T̀]^UNUaN^Z̀Ta\`^UNTUVNa]|aXWNUa\WUNY]W\T̀Ỳ][\XNYU\X[T`]|NUaN^XN{]\UN^U
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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

: 0008297-28.2019.6.02.8000
: SAD
: FASE EXTERNA PREGÃO 72/2019

Parecer nº 2508 / 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 72/2019, objetivando a
confecção de medalhas, para suprir a demanda das unidades
administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0613280).
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 (0627505).
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

0614242

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 0627500

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 0627504

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

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

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

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 72/2019

Parecer 2508 (0627583)
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0623006
0623022

0627488
0627497

e subsequente contratação das Empresas abaixo listadas,
objetivando a confecção de medalhas, bottons de lapela e
diplomas, conforme as propostas comerciais (0623006 e
0623022).
ART CARD LTDA, CNPJ 05.449.347/0001-30 (ITENS 01 E 02)
Item

Especificação

Unid.

Quant.

Preço
Unitário

Preço
total

Unid

30

R$
205,00

R$
6.150,00

Unid

30

R$
16,66

R$
499,80

MEDALHAS

01

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5
mm; b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos
de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de suporte (passador) ﬁxo à
medalha, para ﬁta com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir
acompanhada de ﬁta de gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas
douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
extremidades abainhadas em cuja ponta será ﬁxado um cordão de seda
para amarrar ao pescoço; d) Deverão ostentar em uma face, em altorelevo e esmaltada, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), contornada por círculo na
cor da medalha, círculo esmaltado branco com a inscrição em alto-relevo
“Medalha do Mérito Eleitoral”, círculo vazado e esmaltado em branco,
círculo de raios rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado
na cor da medalha, e, na outra face, também em relevo, a inscrição
“RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta,
conforme especiﬁcações detalhadas no constante do Anexo I-A.1; e)
Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os seguintes tamanhos:
Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt; RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA
ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5 pt; f) As medalhas deverão estar
acompanhadas de caixas de veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12
cm x 3 cm, onde deverão ser acondicionadas. 0(dez) de ouro, 10(dez) de
prata e 10(dez) de bronze).
Marca / Modelo: ARTCARD
BOTTONS DE LAPELA

02

a) Terão o formato especiﬁcado no Anexo III, com largura de 15 mm,
comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm; b) Serão estampadas,
esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de ouro, prata e bronze,
polidos e cada boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão
metálica para ﬁxação no pino provida de mola interna de acionamento; c)
Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, contornada em
metal na cor do boton, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas
cores originais: azul, amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta, e
na parte inferior do boton, a inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30
ANOS”, em caixa alta, três linhas (ﬁletes) na cor do boton em relevo,
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme especiﬁcações
detalhadas no constante do Anexo III;
d) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o tamanho 6
pt;10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10 (dez) de bronze.
Marca / Modelo: ARTCARD

TOTAL dos itens 01 e 02: R$ 6.649,80 (seis mil seicentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

EMPRESA NOVA FORMALTA, CNPJ 14.550.838/0001-63 (ITEM 03)
Item

Especificação

Unid.

Quantidade

Preço
Unitário

Preço
Total

Unid.

30

R$
15,42

R$
462,60

DIPLOMA

03

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210
mm(formato do papel A4 - Paisagem), conforme modelo constante
no Anexo IV; b)Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas,
alta alvura, policromia, impressão oﬀ set; c)Inscrições, símbolos,
disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do Anexo
IV; d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que
caiba o diploma com folga.

TOTAL: R$ 462,60(quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 27/11/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/11/2019, às 15:03, 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
0627583 e o código CRC AB2FFAA9.
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 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 (0627500),
o Resultado por Fornecedor (0627503), o Termo de
Adjudicação (0627504) e, ﬁnalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(0627583), 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 FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/11/2019, 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
0627697 e o código CRC A8CF0DD7.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0008297-28.2019.6.02.8000
: Secretaria de Administração

ASSUNTO

: Homologação. Pregão eletrônico nº 72/2019.

Decisão nº 3603 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
através do Parecer nº 2508 (0627583), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 72/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0627500), contratação de empresa/serviço especializado para
aquisição de medalhas(e seus respectivos estojos), botons de lapela e
diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, destinados a condecorar membros (desembargadores e
juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça
Eleitoral de Alagoas de acordo com as especiﬁcações do Anexo I do
Edital do Pregão (0627505), que foi adjudicado, quanto aos itens 1 e
2, à empresa ART CARD LTDA , CNPJ nº 05.449.347/0001-30
pelo valor de R$ 6.649,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e
nove reais e oitenta centavos) ; e, quanto ao item 3, à empresa
NOVA FORMALTA, CNPJ nº 14.550.838/0001-63, no valor de
R$ 462,60 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta
centavos).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para a publicação desta
decisão, emissão da respectiva nota de empenho e demais
providências necessárias à contratação.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/11/2019, às 14:36, 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
0627893 e o código CRC 65E67CBD.

0008297-28.2019.6.02.8000

0627893v2

Decisão 3603 (0627893)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 406

28/11/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00072/2019
Às 14:48 horas do dia 28 de novembro 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 0008297-28.2019,
Pregão nº 00072/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: MEDALHA
Descrição Complementar: Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 mm; Serão
estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de suporte
(passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de
gorgurão na cor azul escuro, com duas faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de largura, com as
extremidades abainhadas em cuja ponta será fixado um cordão de seda para amarrar ao pescoço; As medalhas deverão
estar acompanhadas de caixas de veludo azul escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm, onde deverão ser
acondicionadas. O total de 30 (trinta) medalhas fica dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de bronze),
conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal. Demais especificações no edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6.410,1000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: ART CARD LTDA , pelo melhor lance de R$ 6.340,0000 , com valor negociado a R$ 6.150,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ART CARD LTDA, CNPJ/CPF:
05.449.347/0001-30, Melhor lance: R$ 6.340,0000, Valor Negociado: R$
6.150,0000

Adjudicado

27/11/2019
10:55:52

-

Homologado

28/11/2019
14:48:24

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 2
Descrição: ALFINETE LAPELA
Descrição Complementar: Boton de Lapela Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de 15 mm,
comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm; b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos
de ouro, prata e bronze, polidos e cada boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão metálica para fixação no
pino provida de mola interna de acionamento; c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, contornada em
metal na cor do boton, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, amarelo, branco e verde),
constando, logo abaixo, a inscrição em alto-relevo JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS , caixa alta, e na parte inferior do
boton, a inscrição MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS , em caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em
relevo, plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas no constante do Anexo III; e)
Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o tamanho 6 pt; O total de 30 (trinta) botons de lapela fica
dividido em 10(dez) de ouro, 10(dez) de prata e 10(dez) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 565,2000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: ART CARD LTDA , pelo melhor lance de R$ 554,7200 , com valor negociado a R$ 499,8000 .
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=818165&tipo=t
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Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ART CARD LTDA, CNPJ/CPF:
05.449.347/0001-30, Melhor lance: R$ 554,7200, Valor Negociado: R$
499,8000

Adjudicado

27/11/2019
10:55:53

-

Homologado

28/11/2019
14:48:24

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 3
Descrição: DIPLOMA
Descrição Complementar: DIPLOMA, MATERIAL PAPEL PÉRSICO, TIPO IMPRESSÃO COLORIDA, GRAMATURA 180 G/M2,
COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS DOURADASE INSCRIÇÃO
CONFORME MODELO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 462,6000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITAR , pelo melhor lance de R$
462,6000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOVA FORMALTA INDUSTRIA E
COMERCIO DE MATERIAIS MILITAR, CNPJ/CPF: 14.550.838/0001-63, Melhor
lance: R$ 462,6000

Adjudicado

27/11/2019
10:55:53

-

Homologado

28/11/2019
14:48:24

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame.
À SGO/COFIN, para emissão da nota de empenho.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/11/2019, às 15:21, 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
0628427 e o código CRC 2AF5A0E1.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/11/2019, às 11:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/11/2019, às 13:50, 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
0628713 e o código CRC BED7B251.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/11/2019, às 11:21,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2019, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/11/2019, às 13:50, 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
0628714 e o código CRC 6A0B31FA.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Notas de empenho 875 e 876/2019.
Observação:
O PE 673 anulou o 596 .
Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/11/2019, às 07:32, 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
0628715 e o código CRC 4A7E3E84.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0628715

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 414

Seção 3

ISSN 1677-7069

1.11 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado do concurso sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Será considerada
fraudulenta a declaração quando, ao se realizar a avaliação, verifique-se a existência de
indícios de má-fé por parte do interessado.
2. Informar que a divulgação do Resultado Definitivo da Prova Prática de
Capacidade Física está prevista para da data de 05-12-2019.

http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo Paulo - SP - CEP 01310-945.
São Paulo, 28 de novembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo SEI Nº 0032713-98.2019.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3623 de 13/08/2019, informa que o
Edital do Pregão Eletrônico nº 036/2019, para aquisição de Scanner, estará disponível,
a
partir
das
14h00,
do
dia
02/12/2019,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo
- Paulo - SP - CEP 01310-945.

EXTRATTO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO nº 01/2019. CONVENENTES: TRF da 4ª Região e INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
SÃO JUDAS TADEU. OBJETO: Estágio junto ao Tribunal. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos
da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 28/11/2024. P.A. 0006759-57.2018. ASSINATURA: Márcio
Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 28/11/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

São Paulo, 28 de novembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro/Substituto

EXTRATO DE DISTRATO
Processo nº 0001539-38.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
24/2014, firmado entre o TRE/AL e a Sra. Selma Maria de Oliveira Abreu, CPF nº
451.642.404.59; Fundamento legal: Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta (Da Vigência) do
Contrato TRE/AL nº 24/2014 e na alínea "e" da Cláusula Doze do Contrato, nos arts. 78, XII
e 78, I, da Lei 8.666/93, demais elementos constantes do PA nº 000153938.2016.6.02.8000 e Resolução TRE/AL nº 15.936/18; Assinatura: 14/11/2019. Valor do
Ressarcimento: R$ 4.020,82.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019-RP
Processo SEI Nº 0005135-97.2018.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3623, de 13/08/2019, informa que
o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2019-RP, Registro de Preços para fornecimento de
materiais e serviços de chaveiro, estará disponível, a partir das 14h00, do dia
02/12/2019, no endereço eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou
na Divisão de Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte
- 11º andar - Bela Vista - São Paulo - Paulo - SP - CEP 01310-945.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2018; Processo SEI nº 0006669-04.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com as
Cláusulas Quinta e Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa J M
L TEIXEIRA - ME, CNPJ sob o n° 09.294.917/0001-10; Objeto: prorrogação da vigência do
Contrato nº 35/2018, que tem por objeto a locação de máquinas de café expresso. Valor
mensal: R$ 990,00. Valor total: R$ 11.880,00. Vigência do contrato: 12 meses; Assinatura:
08/11/2019.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.
LUIZ FERNANADO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro/Substituto

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Processo Administrativo SEI nº 0008297-28.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,
homologou, em 28/11/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 72/2019, cujo objeto é a
aquisição de medalhas(e seus respectivos estojos), botons de lapela e diplomas, que foi
adjudicado os itens 1 e 2 à empresa ART CARD LTDA, CNPJ nº 05.449.347/0001-30, pelo
valor total de R$ 6.649,80, e o item 3 à empresa NOVA FORMALTA, CNPJ nº
14.550.838/0001-63, pelo valor total de R$ 462,60, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 - UASG 90030
Nº Processo: 0008371-93.2019. Objeto: Registro de Preços de Suprimentos de Informática.
Total de Itens Licitados: 4. Edital: 29/11/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00053-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/11/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/12/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

Maceió-AL, 28 de novembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

(SIASGnet - 28/11/2019) 90030-00001-2019NE500106

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EDITAL Nº 9, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS

Processo: (PAD) 4690/2017 TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
07/2017, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de
climatização nos edifícios sede e anexo do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E
REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art.
57, II. Do Objeto: alteração do caput da CLÁUSULA QUINTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA).
Vigência: 4 (quatro) meses, ou seja, de 30/01/2020 a 29/05/2020. Data da Assinatura:
21/11/2019. Assinam: Desdor. Presidente, JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo
Contratante, o Sr. JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, pela Contratada.

O Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo em vista o que
consta no Edital de Concurso Público 01/2019, para o provimento de cargos do Quadro
Permanente de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de 1º Grau das Seções Judiciárias
dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário
Oficial da União em 31 de maio de 2019, e retificações posteriores, resolve:
1. Convocar, para o cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa Especialidade Segurança e Transporte, os candidatos que se autodeclararam negros,
habilitados após a publicação do resultado definitivo da Prova Prática de Capacidade Física,
conforme Capítulo 12 do Edital de Concurso Público 01/2019, para a realização da
avaliação quanto à condição de pessoa negra prevista no item 6.3 do Capítulo 6 do Edital
de Concurso Público 01/2019, de acordo com as instruções a seguir:
1.1 As avaliações dos candidatos autodeclarados negros serão realizadas nos
dias 15-12-2019, nas cidades de Porto Alegre - RS, Florianópolis - SC e Curitiba - PR, nos
locais e horários a serem informados posteriormente por meio do site da Fundação Carlos
Chagas e de Cartão Informativo, a ser enviado aos candidatos por e-mail.
1.2 O local da avaliação será na Capital do Estado no qual o candidato escolheu
para realizar as Provas Objetivas e Discursivas.
1.3 O candidato deverá apresentar documento original de identidade, conforme
estabelecido no item 8.9 do Capítulo 8 do Edital de Concurso Público 01/2019.
1.4 As avaliações serão realizadas, respeitada a ordem de chegada dos
candidatos, de acordo com a data e horário de convocação divulgados posteriormente,
mediante senha específica, obedecendo-se a prioridade para os casos estabelecidos em
lei.
1.4.1 Somente serão realizadas as avaliações daqueles que comparecerem de
acordo com o horário de apresentação.
1.4.2 O candidato convocado que comparecer após o horário limite de
apresentação será considerado ausente.
1.4.3 Somente serão realizadas avaliações no dia, horário e locais
preestabelecidos neste Edital. Não será permitida a entrada de acompanhantes.
1.4.4 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato.
1.5 O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas
reservadas aos candidatos negros.
1.6 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e será considerado
negro o candidato que assim for reconhecido por, pelo menos, um dos seus integrantes.
1.7 A avaliação da comissão considerará o fenótipo do candidato diante da
apresentação presencial.
1.7.1 A critério da Comissão, a avaliação poderá contar com entrevista
pessoal.
1.8 As sessões de avaliação serão filmadas pela comissão e as imagens não
serão fornecidas.
1.9 Os candidatos que não forem reconhecidos pela Comissão como negros cuja declaração resulte de erro, por ocasião de falsa percepção da realidade, não sendo,
portanto, revestida de má-fé - ou os que não comparecerem para a verificação na data,
horário e local definidos neste Edital, continuarão participando do concurso em relação às
vagas destinadas à ampla concorrência, se tiverem obtido pontuação/classificação para
tanto. Será eliminado do concurso o candidato que não possua pontuação/classificação
para figurar na listagem geral.
1.10 A avaliação da Comissão específica quanto ao enquadramento, ou não, do
candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019112900146

Nº 231, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Processo: PAD 8527/2019-TRE-AM. Espécie: Termo de Compromisso para execução de
recolhimento de resíduos recicláveis descartados, sem custos financeiros para o DOADOR,
por entidade sem fins lucrativos - associação ou cooperativa, integrada exclusivamente por
catadores de recursos recicláveis e/ou reutilizáveis de baixa renda. Celebram entre si o
TRE-AM, e a ECO COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO
AMAZONAS, CNPJ 12.933.171/0001-52. Fundamentação Legal: art. 24º, inciso XXVII da Lei
n. 8.666/93, no Decreto n. 5.940/2006, no PGRS-TRE/AM aprovado pela Portaria TRE-AM n.
224/2018, na Resolução CNJ n. 201 de 03/03/2015, na Resolução TSE n. 23.474/2016 e na
legislação correlata. Vigência: 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura. Data da
Assinatura: 19/11/2019. Assinam: Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES,
Presidente do TRE-AM, e o Sr. FÁBIO DACIO DA SILVA, representante do ECO COOPERATIVA
DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO AMAZONAS.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAD n.º 17.408/2019. OBJETO: Curso de Técnicas Avançadas de Pesquisa
Jurídica na WEB. FAVORECIDO: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA: Art. 25,
II, c/c art. 13, VI da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48.
Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 22.100,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos
Vieira, em 28/11/2019. Salvador, 28 de novembro de 2019.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE002664, emitida em 05/11/2019. FAVORECIDO:
SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI OBJETO: Aquisição de
Condicionadores de ar. VALOR: R$ 39.980,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico 19/2019, ARP nº 40/2019 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Elemento

4.4.90.52.12;

Ação

02.122.0570.20GP.0029,

PROCESSO nº 12438/2019. Salvador, 28 de novembro de 2019.
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Publicação extrato aviso de homologação - PE 72-2019 (0628830)

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, 29 de novembro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Encaminho
o
presente
procedimento
para
assinatura dos empenhos emitidos em 0628713 e 0628714.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/11/2019, às 11:28,
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
0629165 e o código CRC D8692C2E.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0629165

0629165v1
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E-mail - 0629446
Data de Envio:
29/11/2019 15:26:13
De:
TRE-AL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <sad@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@artcard.ind.br
Assunto:
Remessa de Nota de Empenho - Pregão Eletrônico 72-2019
Mensagem:
À Artcard
Seguem anexas a nota de empenho 2019NE000875, no valor de R$ 6.649,80, relativo ao fornecimento
dos itens 1 e 2 do Pregão Eletrônico TRE-AL nº 72/2019, de acordo com a proposta apresentada por essa
empresa, declarada vencedora para o mencionado item.
Ressalto que os termos e condições do fornecimento constam do edital do referido certame.
Gentileza, acusar recebimento desta mensagem para efeito da contagem de prazo de entrega do
material, respeitados os termos e condições acima indicados.
Atenciosamente.
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0628713.html
Proposta_0623006_PROPOSTA_DE_PRECOS_ART_CARD.pdf

E-mail SAD 0629446
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2019.

Sigam os autos à SEALMOX, para encaminhar a
nota de empenho relativa ao item 3 do certame, à empresa
Nova Formalta (0628714) e demais medidas cabíveis.
Esclareço que, por constar com mais detalhes a proposta dos
itens 1 e 2, promovemos, de antemão, a remessa da nota de
empenho
relativa
a
esses
itens,
conforme
documento 0629446, devendo se certiﬁcar do recebimento da
mensagem por parte do fornecedor.
Em paralelo, remeto os autos à EJE, para que
encaminhe às contratadas os modelos dos itens em formato
próprio à confecção.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2019, 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
0629447 e o código CRC BCB8E7F3.

0008297-28.2019.6.02.8000

Despacho SAD 0629447

0629447v1
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E-mail - 0629452
Data de Envio:
29/11/2019 16:15:10
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:
novaformalta@uol.com.br
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000876 - Proc. SEI 0008297-28.2019.6.02.8000
Mensagem:
Prezado fornecedor,
1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.
2. CONFIRMAR o recebimento respondendo a este e-mail.
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 13:30h.
6. ALERTAMOS SOBRE A NECESSIDADE IMPERIOSA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA.
Atenciosamente.
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0628714.html

E-mail SEALMOX 0629452
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

ARTE DAS MEDALHAS-TRE/AL - NE 2019NE000875
1 mensagem
Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>
Para: comercial@artcard.ind.br

3 de dezembro de 2019 16:30

Prezados, boa tarde!
Segue anexa a arte das Medalhas e Botons de Lapela, referente à NE 2019NE000875,
pertencentes aos itens 1 e 2 do Termo de Referência constante no Edital do Pregão Eletrônico
TRE-AL nº 72/2019.
Ressalto que os termos e condições do fornecimento constam do edital do referido certame, sem
olvidar que são 10 medalhas e botons de cada material (ouro, prata e bronze).
Solicito a gentileza de acusar o recebimento deste.
Qualquer dúvida, ligar para o telefone (82) 99909-8926 e falar com Mônica.
Atenciosamente.
-Mônica Maciel
2 anexos
ARTE DAS MEDALHAS E BOTTONS.cdr
1557K
ARTE DAS MEDALHAS E BOTTONS.pdf
1164K

E-mail E-MAIL ENVIADO - ARTE DAS MEDALHAS E BOTONS (0631013)
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Anexo ANEXO I - ARTE MEDALHAS/BOTONS (0631026)
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Medalhas
Especiﬁcações

Fita de Gorgurão Azul escuro
com listras douradas
Largura: 20m
Comprimento: 80cm (aberta)

Tamanho total Medalha
com o passador

Medalha do Mérito Eleitoral
em alto relevo
Fonte: Arial, tamanho 8,5 pt

50mm x 56,5 mm

Círculo esmaltado
em branco brilhante
sobreposto
Diâmetro: 36mm

Círculo tracejado
em bolas na cor da
medalha
Diâmetro: 30mm

Diâmetro: 50mm
Espessura: 35mm

Círculo com raios
rajados na cor da
medalha
Diâmetro: 46mm

Círculo vazado em
esmalte branco e
sobreposto sem relevo
Diâmetro: 46,7mm

Círculo vazado
na cor da medalha
Diâmetro: 25mm

Logomarca do TRE/AL
esmaltado com
detalhes coloridos
Diâmetro: 25mm

RECONHECIMENTO DA
JUSTIÇA ELEITORAL
DE ALAGOAS
em alto relevo, caixa alta
Fonte: Arial, tamanho 8,5pt

RECONHECIMENTO DA
JUSTIÇA ELEITORAL
DE ALAGOAS

LOGO TRE/AL
25mm x 25mm
C:60 M:40 Y:0 K:30
C:0 M:25 Y:100 K:0
C:40 M:0 Y:20 K:60
C:0 M:0 Y:0 K:0

Anexo ANEXO I - ARTE MEDALHAS/BOTONS (0631026)
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Boton de Lapela
Especiﬁcações

JUSTIÇA
ELEITORAL
DE ALAGOAS

JUSTIÇA
ELEITORAL
DE ALAGOAS

JUSTIÇA
ELEITORAL
DE ALAGOAS

MÉRITO

MÉRITO

MÉRITO

Superfície esmaltada em
branco
Largura: 14,25mm
Comprimento: 27mm

Botom de lapela
Medindo:
Largura: 15mm
Comprimento: 27,5mm

Logomarca do TRE/AL pintado em esmalte
nas cores respectivas e em
alto relevo
13,3mm x 13,25mm

JUSTIÇA
ELEITORAL
DE ALAGOAS
MÉRITO

JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS
Caixa alta e em alto relevo
Fonte: Bebas Neue, tamanho 6 pt

3 Filetes na cor do
Boton sem relevo
12mm x 0,3mm

Plaquinhas na cor do
Boton sem relevo
11mm x 3mm

MÉRITO
Caixa alta e em alto relevo
Fonte: Bebas Neue, tamanho 6pt

LOGO TRE/AL
13,3mm x 13,26mm
C:60 M:40 Y:0 K:30
C:0 M:25 Y:100 K:0
C:40 M:0 Y:20 K:60
C:0 M:0 Y:0 K:0

Anexo ANEXO I - ARTE MEDALHAS/BOTONS (0631026)
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

ARTE DOS DIPLOMAS - TRE/AL - NE 2019NE000876
1 mensagem
Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>
Para: novaformalta@uol.com.br

3 de dezembro de 2019 20:52

Prezados, boa noite!
Seguem anexas as artes dos Diplomas do TRE/AL, referentes à NE 2019NE000876, pertencentes
à confecção de Diplomas de Honra ao Mérito, constantes no Item 3 do Edital do Pregão Eletrônico
TRE-AL nº 75/2019.
Ressalto que os termos e condições do fornecimento constam do edital do referido certame, sem
olvidar que os Diplomas não terão nomes dos agraciados, deixando o espaço em branco, conforme
modelos anexos.
Solicito a gentileza de acusar o recebimento deste.
Qualquer dúvida, ligar para o telefone (82) 99909-8926 e falar com Mônica.
Atenciosamente.
-Mônica Maciel
2 anexos
ARTE DOS DIPLOMAS.pdf
125K
ARTE DOS DIPLOMAS.cdr
2401K

E-mail ARTE DOS DIPLOMAS - TRE/AL (0631027)
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Diplomas: Especiﬁcações

Tamanho e Quantidades (Diplomas)

Brasão TRE/AL

Fontes e Tamanhos

Tamanho: Folha A4 (297mm x 210mm)

Dimensão:
23,5mm x 23,6mm

Textos:

Formato: Paisagem

PODER JUDICIÁRIO (Arial - 12 pt)

Quantidade: 30 diplomas, sendo:
Cores:
- 10 (dez) diplomas do modelo ’’a’’ (Grau Ouro)
- 10 (dez) diplomas do modelo ’’b’’ (Grau Prata)
- 10 (dez) diplomas do modelo ’’c’’ (Grau Bronze)

C:60 M:40 Y:0 K:30
C:0 M:25 Y:100 K:0
C:40 M:0 Y:20 K:60
C:0 M:0 Y:0 K:0

Observação: Os diplomas terão um espaço em ‘’Branco’’

Cores do Diploma

no lugar do nome do agraciado, que será preenchido

C:100 M:91 Y:28 K:51
C:60 M:40 Y:00 K:60
C:0 M:0 Y:0 K:0

posteriormente por servidor deste Tribunal.

Anexo ANEXO II - ARTE DIPLOMAS (0631028)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (Arial - 12 pt)
DIPLOMA (Arial - 24 pt)
TEXTO (Verdana - 14pt)
Maceió, 19 de dezembro de 2019. (Verdana - 14pt)
DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Verdana - 14pt)

SEI 0008297-28.2019.6.02.8000 / pg. 425

MODELO ’’a’’
GRAU OURO

Anexo ANEXO II - ARTE DIPLOMAS (0631028)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DIPLOMA
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso de suas
atribuições, confere a

este diploma conﬁrmatório

da outorga da Medalha do Mérito Eleitoral, GRAU OURO, instituída por meio da
Resolução Nº 15.986, de 12 de agosto de 2019, aprovada em Sessão Plenária desta Corte.

Maceió, 19 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexo ANEXO II - ARTE DIPLOMAS (0631028)
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MODELO ’’b’’
GRAU PRATA

Anexo ANEXO II - ARTE DIPLOMAS (0631028)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DIPLOMA
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso de suas
atribuições, confere a

este diploma conﬁrmatório

da outorga da Medalha do Mérito Eleitoral, GRAU PRATA, instituída por meio da
Resolução Nº 15.986, de 12 de agosto de 2019, aprovada em Sessão Plenária desta Corte.

Maceió, 19 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexo ANEXO II - ARTE DIPLOMAS (0631028)
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MODELO ’’c’’
GRAU BRONZE

Anexo ANEXO II - ARTE DIPLOMAS (0631028)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DIPLOMA
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso de suas
atribuições, confere a

este diploma conﬁrmatório

da outorga da Medalha do Mérito Eleitoral, GRAU BRONZE, instituída por meio da
Resolução Nº 15.986, de 12 de agosto de 2019, aprovada em Sessão Plenária desta Corte.

Maceió, 19 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexo ANEXO II - ARTE DIPLOMAS (0631028)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Eu, Luciana Wander de Oliveira Melo, chefe da Seção de
Almoxarifado, certiﬁco que, nesta data, entrei em contato
TELEFÔNICO com a empresa NOVA FORMALTA (Gilmar) no número
(21) 3391 4491, após inúmeras tentativas frustadas de contato nos
números de telefone cadastrados no relatório de NIVEL DE
CREDENCIAMENTO DA EMPRESA (0627499).
Certiﬁco ainda que o número acima me foi passado por
funcionário da empresa FORMALTA (outro cnpj), cujo número de
telefone consegui no google.
É verdade e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 06/12/2019, 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
0633322 e o código CRC D31A755A.

0008297-28.2019.6.02.8000

Certidão SEALMOX 0633322

0633322v5
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06/12/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SM1OSEG0EZQVA&View=Message&Print=Yes&Number=50123&Fold…

De:

novaformalta@uol.com.br

Para:

"Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>

Data:

06/12/2019 02:17 PM

Assunto: [almoxarifado] Envio de Nota de Empenho 2019NE000876 - Proc. SEI 0008297-28.2019.6.02.8000

Boa tarde
Acuso recebimento
Att,
Gilmar
Nova Formalta

De: almoxarifado@tre-al.jus.br
Enviada: Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019 16:15
Para: novaformalta@uol.com.br
Assunto: Envio de Nota de Empenho 2019NE000876 - Proc. SEI 000829728.2019.6.02.8000
Prezado fornecedor,
1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.
2. CONFIRMAR o recebimento respondendo a este e-mail.
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal,
quando de sua emissão.
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado
na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos
telefones abaixo, ANTES da remessa do material.
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL
Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à Concessionária AUTO VANESSA.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextasfeiras, das 7:30h às 13:30h.
6. ALERTAMOS SOBRE A NECESSIDADE IMPERIOSA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA.
Atenciosamente.
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SM1OSEG0EZQVA&View=Message&Print=Yes&Number=50123&FolderID=0

E-mail EMAIL CONFIRMANDO RECEBIMENTO DE NE (0633336)
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06/12/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SM1OSEG0EZQVA&View=Message&Print=Yes&Number=50123&Fold…

Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SM1OSEG0EZQVA&View=Message&Print=Yes&Number=50123&FolderID=0

E-mail EMAIL CONFIRMANDO RECEBIMENTO DE NE (0633336)
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label:eje-diplomas

Escrever
Mônica Maciel
DELL

Gostaria da confirmação do recebimento do e-ma

EJE
AGENDAS COM CALC…
CALC
DIPLOMAS

novaformalta@uol.com.br
para eu

MEDALHAS E BOTONS

Bom dia

RELATÓRIO DE GEST…
GEST

Acuso o recebimento

PARA SEREM GUARDAD…
GUARDAD
Mais

Grata,
Michelle

Mônica

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Responder

E-mail CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO-E-MAIL (0633362)

Encaminhar
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