TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 938 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 14 de outubro de 2019.
Para: Secretário de Administração (À COMAP para ciência)
Assunto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS

Senhor Secretário de Administração,
Em cumprimento ao determinado no despacho GSAD (0607913),
abrimos o presente procedimento, relacionado aos autos SEI 000700661.2017.6.02.8000, do qual extraímos os documentos aqui anexados, conforme
orientado pela AJ-DG (0606891), a ﬁm de tratar da aquisição dos copos
descartáveis biodegradáveis, em autos apartados, a partir do despacho
SEALMOX (0446869).
Seguem os autos pois, com os anexos documentos em pdf,
ressaltando que falta a aprovação do TR e ANEXO ÚNICO ATUALIZADO, evento
0608621, por parte dessa unidade.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 14/10/2019, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608515 e o código CRC 530163E7.

0008919-10.2019.6.02.8000

Memorando 938 (0608515)
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SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2018.

AO GABSA
Prezado Secretário.
Em dezembro de 2017 adquirimos o último lote de
copos descartáveis para café (50 ml) no toal de 200 centos.
Tínhamos à época, um saldo de 30 centos.
Mesmo com todas as retriçoes que impusemos
nesse período, os copos foram consumidos até a metade do
mês de setembro, numa média de 25 centos por mês.
Com a nova politica interna de redução de consumo
de plástico, solicito a vossa senhoria que nos indique se
devemos adquirir novos copos descartáveis par o exercício de
2019.
Se seguirmos a média de consumo, deveríamos
adquirir no mínimo 300 centos. Mas essa média só foi
alcançada por restrições forçadas no momento do pedido.
Solicitamos pois, que instruções sejam repassadas para que
possamos distribuir o material segundo uma métrica a
possíveis unidades cuja distribuição estaria autorizada. Para
conhecimento, a SAPEV teve um consumo médio de 7 centos
e o Fórum de Maceio, 4 centos mensais, mas vários Gabinetes
da Sede e cartórios do interior também ainda requisitam o
insumo, mesmo após a adesão de canecas de porcelana.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 06/10/2018, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Anexo DESPACHOS
Despacho
SEALMOX,
SEALMOX
GSAD,
0446869
COMAP (0608566)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 1
/ pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0446869 e o código CRC D5819F88.

0007006-61.2017.6.02.8000

0446869v1

Anexo DESPACHOS
Despacho
SEALMOX,
SEALMOX
GSAD,
0446869
COMAP (0608566)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
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/ pg. 3
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2018.

À SEALMOX/COMAP
Senhor Chefe,
Acerca do Despacho 0446869, temos a considerar
que
a
aquisição
de
copos
descartáveis
visa
a
predominantemente atender ao público externo do Tribunal e,
obviamente, a demanda de algumas unidades irão se
subressair em relação a outros, a exemplo do Fórum Eleitoral.
Nesse sentido, a Unidade deverá sim promover o
levantamento dos itens necessários para aquisição e formular
proposição de compra a ser submetida ao Núcleo
Sócioambiental, como medida preliminar.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2018, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0447011 e o código CRC 91E6816C.

0007006-61.2017.6.02.8000

0447011v1

Anexo DESPACHOS
Despacho
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GSADGSAD,
0447011
COMAPSEI
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/ pg. 3
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DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2018.

Ao Núcleo Sócioambiental
Prezado servidor.
Como gestor, até então das aquisições de copos
descartáveis, sempre utilizamos como métrica a média de
consumo de anos anteriores. No entanto, desde a iniciativa da
utilização de canecas de porcelana, cremos que essa métrica
deva ser revista e regras de consumo estabelecidas.
Não entendemos que o Almoxarifado seja a
Unidade que deva tomar essas decisões, uma vez que deveria
apenas ser dispensadora de material.
Assim, encaminhamos questionamento à SAD
(0446869) e informamos que a média de consumo de copos
descartáveis para café (50 ml) seria de 25 centos/mês.
Em seu despacho o Secretário nos manda
"promover o levantamento dos itens necessários para
aquisição e formular proposição de compra" (0447011).
Reforço que não concordamos com essa prática, uma vez que
se mostra ineﬁciente ante à decisão de redução de consumo
de descartáveis e nossa unidade não tem competência técnica
para tais decisões.
No caso de copos para água (200
deveríamos sequer tratar de médias, mas de tetos.

ml)

não

Em se tratando de copos de café, além dos pedidos
dos cartórios eleitorais, que pedem de 2 centos até 30 centos
por quadrimestre (o máximo que atendemos é 5 centos)
temos, SAPEV, FORUM, PRESIDÊNCIA, DIREÇÃO GERAL,
Anexo DESPACHOS
Despacho
SEALMOX,
SEALMOX
GSAD,
0458878
COMAP (0608566)
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/ pg. 4
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GAB. DAS SECRETARIAS
consumidores.

e

CAMO

como

principais

Já em relação aos pedidos de copos para água, a
média dos cartórios sobe para 10 centos por quadrimestre e
as Unidades acima citadas recebem o reforço de todas as
demais da Sede, sem nenhum parâmetro.
Isto posto, solicito que este Núcleo sugira quais
Unidades deva receber tal material e juntamente com a
Administração desta Casa, informem tetos mensais de
recebimento do insumo, pois entendemos que o Almoxarifado
não deve ser mediador desse tipo de decisão.
Ressaltamos que estamos sem estoque de copos
para café e que o estoque de copos para água, embora seja
razoável, se não houver regras de distribuição, tenderá a se
esgotar sem o controle, que repito, não deve ser feito pelo
almoxarifado a não ser os cortes que já fazemos quando os
pedidos são exagerados.
Dependemos dessa decisão superior para sugerir a
elaboração do Termo de Referência. Essa decisão deveria ser
inclusive externada aos usuários.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/11/2018, às 12:21, 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
0458878 e o código CRC D18342BD.

0007006-61.2017.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Tendo em vista que ainda resta pendente deﬁnição
pelo Núleo Socioambiental dos parâmetros para fornecimento
de copos descartáveis ás unidades deste órgão, nos termos
determinados por Vossa Senhoria (0447011) e requerido pelo
Chefe da Seção de Almoxarifado (0458878), e que desde o
ﬁnal do ano passado já noticiavamos a eminente falta dos
materiais, informo que solicitei a abertura de procedimento
visando a aquisição dos referidos itens, tomando por base os
últimos quantitativos adquiridos, 200 centos de copos de
200ml e 50 centos de copos de 50ml.
Por ﬁm, reitero necessidade de resposta à
solicitação de parâmetros requerida ao Núcleo Sociambiental
(0458878), para que possamos fornecer os itens atendendo
critérios de sustentabilidade e em quantidades que permitam
o regular atendimento das unidades deste TRE.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 22/01/2019, às 19:05, 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
0491150 e o código CRC B82BFC86.

0007006-61.2017.6.02.8000

0491150v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.
Ao NSA,
Sra. Presidente,
Embora os autos deste feito tenham sido recebidos neste Núcleo em 20/11/2018, até o
presente momento não foi colacionada manifestação deste setor.
Assim, em atenção ao Despacho COMAP 0491150, solicito que seja apresentada
resposta ao pedido formulado no Despacho SEALMOX 0458878, com a ﬁnalidade de
que seja possível prosseguir com a elaboração do Termo de Referência para aquisição
de copos descartáveis.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/02/2019, às 13:17, 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
0499056 e o código CRC 31C13FB2.

0007006-61.2017.6.02.8000

0499056v1

Anexo DESPACHOS
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GSADGSAD,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1332 - TRE-AL/PRE/NSA
O Tribunal Regional Eleitoral, disponibilizou canecas para os
servidores a reutilizassem ao invés do uso constante de copos descartáveis.
O plástico usado em copos descaartaveis é derivado do petróleo
e contém substâncias que podem fazer mal à saude das pessoas, além do que
leva centenas de anos para desaparecer na natureza.
Sugerimos que copos descartáveis sejam atualizados em aréa de
atendimento ao público externo.
Sugerimos, ainda aquisição de mais copos de vidros para os
visitantes ou utilizados nas reuniões da Presidência e Diretoria-Geral.
É o que tenho a informar.
Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Presidente do Núcleo, em 19/02/2019, às 16:08, 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
0504198 e o código CRC A8D512A5.

0007006-61.2017.6.02.8000

AnexoInformação
INFORMAÇÃO
1332NSA
(0504198)
(0608572) SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. /1pg. 10
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DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.

Com a manifestação de evento 0504198, devolvo os
autos à COMAP, com a sugestão de que sejam avaliadas
soluções alternativas, a exemplo de copos descartáveis
produzidos com material não poluente (amido de milho,
papelão), biodegradável.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2019, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504542 e o código CRC 23F15C09.

0007006-61.2017.6.02.8000

0504542v1

Anexo DESPACHOS
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Despacho GSAD 0504542.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/02/2019, às 09:45, 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
0506090 e o código CRC ED8A112C.

0007006-61.2017.6.02.8000

0506090v1

Anexo DESPACHOS
Despacho COMAP
GSAD, COMAP
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SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 2 / pg. 12
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TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de copos biodegradáveis para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2019.
1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por grupo, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição ainda neste
exercício todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de Contratações
( PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, item 21.)
1.4. Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei
8.666/1993, informamos que os itens constantes desse procedimento foram reunidos
em grupo em virtude da similaridade de cada um, consumo mensal e tendo em vista a
economia alcançada em virtude da entrega de itens unitários tais como são, se tornam
quase inviáveis quando os fornecedores são de estados distantes devido aos
quantitativos que este Tribunal costuma solicitar.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2 Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código
de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
Termo
Anexode
TRReferência
E ANEXO SEALMOX
ÚNICO (0608579)
0529844

SEI
SEI
0008919-10.2019.6.02.8000
0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg.
/ pg.
131

2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às
sextas–feiras

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

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de
acordo com a gravidade dos casos a seguir:
5.1 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;
Termo
Anexode
TRReferência
E ANEXO SEALMOX
ÚNICO (0608579)
0529844

SEI
SEI
0008919-10.2019.6.02.8000
0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg.
/ pg.
142

5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

6. - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5 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%

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
Termo
Anexode
TRReferência
E ANEXO SEALMOX
ÚNICO (0608579)
0529844

SEI
SEI
0008919-10.2019.6.02.8000
0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg.
/ pg.
153

7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível
á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deve apresentar copo descartável biodegradável para água,
em material biodegradável e atóxico, resistente, branco ou transparente,
capacidades de 180ml, confeccionado em material biodegradável tipo amido de
milho ou papelão ( com no mínimo de 65% de amido de milho ou 65% de
papelão), para utilização de líquidos frios e quentes e que permita a sua
decomposição em no máximo 2 (dois) anos. Pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicinados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir
a higiene e integridade do produto até seu uso.Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas aﬁadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identiﬁcação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às
condições gerias da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certiﬁcado de degradação biológica. Qualquer produto diferente dos acima
listados deverá ter as amostras analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato
de já ser fornecedor do TRE/Alagoas não exime o produto de ser
testado caso a marca seja diversa das apontadas como referência. O
ensaio adotado à veriﬁcação de qualidade do produto copo 200ml e copo
50ml consiste na inicial veriﬁcação das informações obrigatórias dos produtos
(a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade total, a
quantidade e o peso mínimo de cada copo), incluindo-se a contagem das
unidades.Para veriﬁcação da resistência do produto, simula-se o pegar no
copo, não podendo o copo romper a sua estrutura. Utilizando-se de líquido
quente, não pode haver necessária deformação do produto ou mesmo
impossibilidade de se pegar o produto pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo PAck, Eeco, Embrapec.

8.2 A empresa deve apresentar copo descartável biodegradável para
cafezinho, em material biodegradável e atóxico, resistente,branco ou
transparente, capacidades de 80ml, confeccionado em material biodegradável
tipo amido de milho ou papelão ( com no mínimo de 65% de amido de milho ou
65% de papelão), para utilização de líquidos frios e quentes e que permita a
sua decomposição em no máximo 2 ( dois) anos. Pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionado em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir
a higiene e integridade do produto até seu uso. Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
Termo
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deformações, bordas aﬁadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identiﬁcação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às
condições gerias da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certiﬁcado de degradação biológica. Qualquer produto diferente dos acima
listados deverá ter as amostras analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato
de já ser fornecedor do TRE/Alagoas não exime o produto de ser
testado caso a marca seja diversa das apontadas como referência. O
ensaio adotado à veriﬁcação de qualidade do produto copo 200ml e copo
50ml consiste na inicial veriﬁcação das informações obrigatórias dos produtos
(a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade total, a
quantidade e o peso mínimo de cada copo), incluindo-se a contagem das
unidades.Para veriﬁcação da resistência do produto, simula-se o pegar no
copo, não podendo o copo romper a sua estrutura. Utilizando-se de líquido
quente, não pode haver necessária deformação do produto ou mesmo
impossibilidade de se pegar o produto pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo PAck, Eeco, Embrapec.

9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - É imperativo que o fornecedor
entregue os itens constituídos em todo ou em parte por materiais reciclados,
atóxicos e biodegradáveis.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 18:34, 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
0529844 e o código CRC E5924A60.

0007006-61.2017.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

GRUPO ITEM

1

1

2

MATERIAL
Copo descartável para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente,
branco, capacidades de 180ml,
confeccioando em material biodegradável
tipo amido de milho ou papelão (mínimo de
65% de amido de milho ou 65% de
papelão), para utilização de líquidos frios e
quentes e que permita a sua
decomposição em no máximo 2 (dois)
anos. Pacotes com 100 unidades, podendo
ser acondicinados em caixas de 25 a 50
pacotes.
Copo descartável para cafezinho, em
material biodegradável e atóxico,
resistente, branco, capacidade de 80ml,
confeccionado em material biodegradável
tipo amido de milho ou papelão (mínimo de
65% de amido de milho ou 65% de
papelão), para utilização de líquidos frios e
quentes e que permita a sua
decomposição em no máximo 2 ( dois)
anos. Pacotes com 100 unidades, podendo
ser acondicionado em caixas de 25 a 50
pacotes.

TOTAL
PEDIDO
UNIDADE DA
MÍNIMO
ATA

Pacotes
com 100
unidades

1500

500

Pacotes
com 100
unidades

500

200

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529854 e o código CRC 1ECC6C43.
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0529854v12

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.

Senhora Coordenadora,
Encaminho TR e anexo único, referente à aquisição
de copos água e café biodegradáveis, para ciência e posterior
envio à SAD, para análise e apreciação do Senhor Secretário
de Administração.
Justiﬁco a demora no envio deste procedimento,
pela alta demanda de serviços dessa Seção nesse primeiro
semestre, com maior prioridade a outros procedimentos
administrativos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553556 e o código CRC 84EBD973.

0007006-61.2017.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Tendo em vista a necessidade de aquisição de copos
descartáveis biodegradáveis, encaminho o Termo de Referência
SEALMOX 0529844, e seu anexo único, 0529854, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/06/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554071 e o código CRC A5616BF6.

0007006-61.2017.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.

À COMAP
Dada a especiﬁcidade do material a ser adquirido,
solicito que seja feita consulta prévia ao mercado, para efeito
de aferirmos a viabilidade orçamentária da compra.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554121 e o código CRC 67FFB7B0.
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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 junho de 2019.

À SEIC
Senhora Chefe Substituta,
Encaminho os presentes autos para que se proceda
à pesquisa preliminar de preços, em atendimento ao Despacho GSAD
0554121.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/06/2019, às 14:39, 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
0554452 e o código CRC 49ABFD7A.

0007006-61.2017.6.02.8000
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Anexo DESPACHOS
Despacho
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COMAP,
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Relatório de Cotação: Copos Descartáveis biodegradáveis. PA 0007006-61.2017
Pesquisa realizada entre 19/06/2019 14:22:55 e 04/07/2019 18:16:16
Relatório gerado no dia 08/07/2019 17:44:30

ITEM

(IP: 186.208.71.210)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

4

150 Pacotes

21,22

R$3.183,00

1) Copos descartávels para água de 180 ml - pacotes com 100 unidades
Preço
ComprasNet
1

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL | Departamento

NºPregão:3442018

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes | 16ª Unidade de Infra-estrutura

UASG:393013

Data
Licitação

Preço

08/01/2019

R$20,00

30/01/2019

R$26,00

24/05/2019

R$20,76

10/06/2019

R$18,10

Terrestre
2

3

4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará | Pró Reitoria de

NºPregão:542018

Administração | Departamento de Recursos Materiais

UASG:153063

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |

NºPregão:12019

Campus Londrina

UASG:150148

PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral no

NºPregão:252019

Espirito Santo

UASG:70015

Valor Unitário

R$21,22
Média dos Preços Obtidos: R$21,22

2) Copos descartávels para café de 80 ml - pacotes com 100 unidades
Preço
ComprasNet
1

1

500 Unidades

27,40

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |

NºPregão:12019

Campus Londrina

UASG:150148

Data
Licitação
24/05/2019

Valor Unitário

R$13.700,00

Preço
R$27,40

R$27,40
Média dos Preços Obtidos: R$27,40

Valor Global:

R$16.883,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: Copos descartávels para água de 180 ml - pacotes com 100 unidades
Quantidade

Descrição

150 Pacotes

material biodegradável e atóxico, tipo amido de milho ou papelão (mínimo de 65% de amido de milho ou tr% papelão) resistente,

R$21,22
Observação

branco, com decomposição em no máximo 2 anos.

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$20,00
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Órgão: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

D a t a : 08/01/2019 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico

16ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo, para atendimento
das necessidades da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:3442018 / UASG:393013
Lote/Item: /9

Catarina durante o período de 12 (doze) meses..

Ata: Link Ata

Descrição: COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO
(ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E
QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Adjudicação: 16/05/2019 14:18
Homologação: 16/05/2019 14:20

CatMat: 407921 - COPO DESCARTÁVEL, AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), 180
ML, LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: PACOTE 100,00 UN
U F : SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.739.464/0001-21
* VENCEDOR *

EMBRAPEC COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

R$20,00

Marca: EMBRAPEC
Fabricante: HGXEP
M o d e l o : COPO 200 ML,AMIDO DE MILHO BIODEGRADÁVEL E ATÓXICO
Descrição: 09 - COPO DESCARTÁVEL, AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180/200ML, LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, ATÓXICO E BIODEGRADÁV
EL, PACOTE COM 100 UNIDADES ; Ata: 12 (doze) meses; Procedência: Importada; Prazo da Entrega: 15 (quinze) dias, após a data do recebimento da Nota de E
mpenho; Local da Entrega: Almoxarifado da Área de Serviço de Recursos Logísticos e Informática da Sede da Superintendência Regional do DNIT/SC, situada na
Rua Doutor Álvaro Millen da Silveira, 104, 2ª Bloco, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-180 Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias; Garantia Técnica: 12 (d
oze) meses, contra vícios de fabricação; Declaramos expressamente que no preço do Item, estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciári
os, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste Edital.

Telefone:
(21) 3860-7272

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$26,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará

D a t a : 30/01/2019 10:40
Modalidade: Pregão Eletrônico

Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais
Objeto: Aquisição por empresa especializada no fornecimento de Material de Consumo-

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:542018 / UASG:153063
Lote/Item: 7/77

EXPEDIENTE DIVERSOS tipo menor Preço por Lote.

Ata: Link Ata

Descrição: COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO
(ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E
QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Adjudicação: 26/02/2019 11:24
Homologação: 13/05/2019 15:20

CatMat: 407921 - COPO DESCARTÁVEL, AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), 180
ML, LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5.200
Unidade: SACO 100,00 UN
U F : PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

20.510.556/0001-35
* VENCEDOR *

O S SERVICOS DE PORTARIA LIMPEZA E COMERCIO DE GENEROS

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$26,00

Marca: BIOCOPO
Fabricante: BIOCOPO
M o d e l o : BIODEGRADAVEL 180ML
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTER
ÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R$20,76
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 24/05/2019 09:00

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Modalidade: Pregão Eletrônico

Campus Londrina

S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de material de expediente para desenvolvimento das atividades da
UTFPR - Câmpus Londrina.
Descrição: COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:150148
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata

(ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E
QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Adjudicação: 10/06/2019 09:39
Homologação: 10/06/2019 14:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: PACOTE 100,00 UN
U F : PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.551.097/0001-72
* VENCEDOR *

EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA

R$20,76

Marca: eeCoo
Fabricante: eeCoo
M o d e l o : 180ml
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTER
ÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Telefone:

Email:

(62) 3087-9453

comercial@eecoo.com.br

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R$18,10

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

D a t a : 10/06/2019 13:00

Tribunal Superior Eleitoral

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tribunal Regional Eleitoral no Espirito Santo

S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de copos descartáveis, fabricados à base de amido de milho (ácido
poliático)..
Descrição: COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO

Identificação: NºPregão:252019 / UASG:70015
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata

(ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Quantidade: 900
Unidade: CENTENA
U F : ES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

13.551.097/0001-72
* VENCEDOR *

EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$18,10

Marca: eeCoo
Fabricante: eeCoo
M o d e l o : 180ml
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTER
ÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Telefone:
(62) 3087-9453

Email:
comercial@eecoo.com.br

Item 2: Copos descartávels para café de 80 ml - pacotes com 100 unidades
Quantidade

Descrição

500 Unidades

material biodegradável e atóxico tipo amido de milho ou papelão (mínimo de 65% de amido de milho ou 65% de papelão), que

R$27,40
Observação

permita decomposição em 2 anos.
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Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$27,40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 24/05/2019 09:00

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Modalidade: Pregão Eletrônico

Campus Londrina

S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de material de expediente para desenvolvimento das atividades da
UTFPR - Câmpus Londrina.
Descrição: COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:150148
Lote/Item: /61
Ata: Link Ata

(ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 110 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E
QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Adjudicação: 10/06/2019 09:39
Homologação: 10/06/2019 14:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: PACOTE 100,00 UN
U F : PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

13.551.097/0001-72
* VENCEDOR *

EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$27,40

Marca: eeCoo
Fabricante: eeCoo
M o d e l o : 110ml
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 110 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTER
ÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Telefone:
(62) 3087-9453

Email:
comercial@eecoo.com.br
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BIOCOPO 080ML | Biocopo
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Compartilhar 0

Share

Share
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Seu carrinho
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BIOCOPO 080ML | Biocopo

https://www.biocopo.com.br/produto/biocopo-080ml/

Finalizar compra (/finalizar-compra/)
Pesquisar

Sobre

Horário e informações

Tipos de Pagamento

Facebook
(https://www.facebook.com
/biocopo/)

Biocopo® faz parte do Grupo
Fulpel.
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E-mail - 0559703
Data de Envio:
27/06/2019 14:49:39
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@eecoo.com.br
apolocomercial@ig.com.br
argsdistribuidora@gmail.com
alfamax@hotmail.com
comercialdianapp@gmail.com
amplaluzcont@gmail.com
grupopaoemel@hotmail.com
claudiolanza.mabc@gmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação de copos descartáveis biodegradáveis
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para o fornecimento de copos descartáveis atóxicos, resistentes, brancos,
confeccionados em material biodegradável tipo amido de milho ou papelão, para líquidos frios e quentes,
conforme quantitativo abaixo:
1.500 pacotes de 100 unidades de copo descartável para água de 180 ml;
500 pacotes com 100 unidades de copo descartável para café de 80 ml.
Caso não forneçam o material solicitado, pedimos informar.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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E-mail - 0559712
Data de Envio:
27/06/2019 14:53:33
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
tudobiodegradavel@tudobiodegradavel.com.br
use@tudobiodegradavel.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação de copos descartáveis biodegradáveis. PA 0007006-61.2017
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para o fornecimento de copos descartáveis atóxicos, resistentes, brancos,
confeccionados em material biodegradável tipo amido de milho ou papelão, para líquidos frios e quentes,
conforme quantitativo abaixo:
1.500 pacotes de 100 unidades de copo descartável para água de 180 ml;
500 pacotes com 100 unidades de copo descartável para café de 80 ml.
Caso não forneçam o material solicitado, pedimos informar.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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De: <use@tudobiodegradavel.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/06/2019 04:10 PM
Assunto: [seic] RES: Tudo Biodegradável - Contato Site

Olá Maria, tudo bem?
Boa tarde.
Agradecemos o seu contato e interesse em u lizar ar gos e embalagens biodegradáveis, que ajudam a salvar o nosso planeta!
Fornecemos embalagens e ar gos descartáveis 100% biodegradáveis e recicláveis, como canudos, potes, copos, sacos de lixo, sacolas, bandejas, etc.
Estes ar gos e embalagens são produzidos de forma quase artesanal, e sob encomenda com tecnologia cer ﬁcada pela ABNT PE 308.01 no Programa de Qualidade
Ambiental da ABNT, acreditado pelo INMETRO. Esta cer ﬁcação e selo verde comprova que as embalagens e os ar gos produzidos são biodegradáveis e totalmente
seguros para o meio ambiente, irão degradar e biodegradar 100% em segurança não gerando microplás cos. São os primeiros no Brasil a receber esta importante
cer ﬁcação e selo ecológico verde.
Possui parecer oﬁcial da ANVISA para contato com alimentos.
As embalagens podem e devem ser encaminhadas para reciclagem, mas se acontecer o descarte incorreto teremos uma garan a de que a embalagem não ﬁcará
poluindo o meio ambiente por séculos, pois terá uma rápida e segura biodegradação de acordo com normas.
Infelizmente, foi calculado que somente 9% do plás co produzido pela humanidade desde 1950 foi reciclado, é muito pouco, a maioria permanece por aí
poluindo nosso planeta e matando animais selvagens. Por isso é muito importante a adoção de embalagens biodegradáveis.
Em anexo segue cotação.
O valor do frete não está incluso no valor ﬁnal, de acordo com a quan dade informada preciso do cadastro para que possamos realizar cotação com transportadora
e possamos informar a melhor opção de envio.
O prazo de faturamento para a primeira compra é a vista.
Enviaremos junto com o pedido um laudo de teste XRF (por lote) realizado pelo Ins tuto IDEAIS no Brasil comprovando que os produtos que podemos fornecer são
biodegradáveis e que estão de acordo com as normas que regem este po de ar go biodegradável.
Recentemente ﬁrmamos uma parceria com a ONG FUNVERDE, e parte do faturamento das vendas de nossos produtos é dedicado ao plan o de árvores por eles!!
Estas árvores fornecem ar puro, sombra e combatem o aquecimento global.
Vocês poderão fazer parte desta causa também, usando nossos produtos biodegradáveis. =) - h?p://www.funverde.org.br/blog/
Fique à vontade para me consultar.
Permaneço a disposição para demais esclarecimentos.
Obrigada!
Atenciosamente,

Jéssica Rodrigues
www.tudobiodegradavel.com.br
Tel: (19) 3327-3524

Aqui plantamos árvores* e com nossos produtos você protege o planeta e a vida selvagem contra o lixo plástico.
* Parte das vendas é destinado ao plantio de árvores pela FUNVERDE para um ar mais puro, proteção das fontes de água e combate ao
aquecimento global.
-----Mensagem original----De: WordPress <contato@tudobiodegradavel.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de junho de 2019 14:50
Para: use@tudobiodegradavel.com.br
Assunto: Tudo Biodegradável - Contato Site
De: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL <seic@tre-al.jus.br>
Telefone: (82) 21227711
Assunto:
Solicitação de cotação para copos descartáveis biodegradáveis.
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para o fornecimento de copos descartáveis atóxicos, resistentes, brancos, confeccionados em material biodegradável po amido de milho ou
papelão, para líquidos frios e quentes, conforme quan ta vo abaixo:
1.500 pacotes de 100 unidades de copo descartável para água de 180 ml;
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500 pacotes com 100 unidades de copo descartável para café de 80 ml.
Caso não forneçam o material solicitado, pedimos informar.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
-Este e-mail foi enviado de um formulário de contato em Tudo Biodegradável (h?p://www.tudobiodegradavel.com.br)
Anexados:
Tamanho:
1726k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Cotação - Copos biodegradáveis 200ml verde - Tamanho:
77k
TUDOBIODEGRADÁVEL.pdf

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: copo tudo biodegradável.pdf
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TUDOBIODEGRADÁVEL - RES Brasil Ltda.

Copo 200ml biodegradável
Vencimento:
Frete:
Prazo de entrega:
Produto
cp01

Para primeiro pedido, solicitamos pagamento antecipado.
FOB Valinhos
Prazo de fornecimento à consultar.
Descrição
Copo 200ml translucido cor verde PP biodegradável d2w™ - 25x100 = 2.500

Unid.
cx.

Quantidade
1

Valor Unitário
R$199,00

* Os copos são fornecidos em caixas fechadas contendo 25 pacotes com 100 copos de 200ml cada = total por caixa: 2500 copos.
*Os copos são fornecidos com um laudo de teste XRF, realizado pelo Instituto IDEAIS, comprovando que são biodegradáveis
e que atendem as normas ASTM6954-04 e ABNT PE-308.01.
* O copo e a embalagem do copo (manga) são 100% biodegradáveis e recicláveis.
*Embalagens produzidas com a tecnologia inglesa biodegradável d2w, certificada ambientalmente pela ABNT/ INMETRO.
* Validade desta cotação: 30 dias.
Rua Luiz Spiandorelli Neto, nº30 - Sala 406 - Edifício Araucária - Valinhos / SP / Brasil - CEP: 13271-570
CNPJ: 03.718.034/0001-04 - I.E: 708.225.017.110
Tel: (19) 3871-5185/ 3849-1840
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Total
R$199,00

E-mail - 0561611
Data de Envio:
02/07/2019 16:26:35
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
mariaantonia.comercio@hotmail.com
licitacao@papelariamarista.com
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de copos descartáveis biodegradáveis. PA 000700-61.2017
Mensagem:
Prezados Senhores,
Tendo em vista o fornecimento pela empresa Maria Antônia Comércio em 2017 a este Tribunal de copos
descartáveis biodegradáveis, solicitamos cotação para nova aquisição, conforme Termo de Referência em
anexo, nos seguintes quantitativos:
1.500 pacotes de 100 unidades de copo descartável para água de 180 ml;
500 pacotes com 100 unidades de copo descartável para café de 80 ml.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
Termo_de_Referencia_0529844.html
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De: Guilherme Neves <guilherme.neves@eecoo.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/06/2019 08:51 AM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação de copos descartáveis biodegradáveis
Prezada Sra. Maria Márcia, como vai?
Segue anexo o orçamento solicitado.
Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste e coloco-me a disposição para maiores informações.
Atenciosamente,
Guilherme Neves
Gerente Comercial
(62) 3087-9453
On Thu, Jun 27, 2019 at 2:49 PM TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> wrote:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para o fornecimento de copos descartáveis atóxicos, resistentes, brancos, confeccionados em material
biodegradável tipo amido de milho ou papelão, para líquidos frios e quentes, conforme quantitativo abaixo:
1.500 pacotes de 100 unidades de copo descartável para água de 180 ml;
500 pacotes com 100 unidades de copo descartável para café de 80 ml.
Caso não forneçam o material solicitado, pedimos informar.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

--

Guilherme Neves
Gerente Comercial
Telefone: 55 62 3087-9453
Celular: 55 62 8308-3422
e-mail:guilherme.neves@eecoo.com.br
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Orçamento de Produtos eeCoo
Para Tribunal Regional Eleitoral De Alagoas - A/C Sra. Maria Márcia Leite de Melo

Goiânia, 27 de Junho de 2019

Ref: Descartáveis biodegradáveis
Prezada Sra. Maria,
seic@tre-al.jus.br

Conforme solicitado, segue o orçamento de produtos eeCoo.
Os produtos eeCoo são práticos e eficientes, ideais para eventos e festas que requeiram a
praticidade dos produtos descartáveis porém com a vantagem de serem feitos a partir de recursos
naturais renováveis como o milho e a cana-de-açúcar. Além disso, podem ser compostados ou
descartados juntamente com o lixo orgânico convencional, pois se degradam em um curto período
de tempo convertendo-se em nutrientes para o solo.
Acreditamos que a possibilidade de fazer algo melhor existe em cada um de nós. Com
simplicidade e inteligência, podemos fazer mais e melhor com menos. Nossas atitudes diárias em
relação à proteção de nosso ambiente contribuem para a criação de uma Consciência global e para
melhoria das condições de vida no planeta.

Agradecemos o interesse em nossa oferta e ficamos no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

Guilherme Neves
Gerente Comercial
c: (62) 8308-3422
t: (62) 3087-9453

eeCoo sustentabilidade – Comércio,
Importação e Exportação LTDA.
Av.Fued José Sebba N.1527 Qd. A25 Lt.02–
Jardim Goiás Goiânia – GO - Brasil
CEP: 74.805-070
comercial@eecoo.com.br
www.eecoo.com.br

Sobre a eeCoo
a eeCoo é uma empresa que nasceu para oferecer ao público consumidor
brasileiro produtos que trazem praticidade ao nosso dia a dia, com respeito
ao ambiente em que vivemos. Com sede na cidade de Goiânia, distribui seus
produtos para todo o Brasil.

Anexo DOCS BANCO DE Cotação
PREÇOS,
Eecoo
COTAÇÃO,
(0561618)
PLANILHAS
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEIC (0608590)
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 23
/ pg. 45

Orçamento de Produtos eeCoo
Para Tribunal Regional Eleitoral De Alagoas - A/C Sra. Maria Márcia Leite de Melo
Valor
Valor Total
Unitário
(R$)
(R$)

Descrição

Quantidade
(centos)

Copos descartáveis
biodegradáveis, feitos a base
de amido de milho – 180 ml

1500

22,00

33.000,00

Copos descartáveis
biodegradáveis, feitos a base
de amido de milho – 110 ml

500

20,00

10.000,00

Foto

Valor Total (R$)

43.000,00

A validade desta proposta é de 07 dias. FRETE INCLUSO.

Obs.: Pagamento: à vista. Os produtos são despachados imediatamente após a confirmação do
pedido e entregues no local desejado entre 3 a 15 dias, mediante a disponibilidade de produtos em
estoque.
Dados:
Razão Social: eeCoo sustentabilidade - Comércio, Importação e Exportação, Ltda.
CNPJ: 13.551.097/0001-72
Banco Itaú (341)
Ag: 4429
CC: 19.016-0

eeCoo sustentabilidade – Comércio,
Importação e Exportação LTDA.
Av.Fued José Sebba N.1527 Qd. A25 Lt.02–
Jardim Goiás Goiânia – GO - Brasil
CEP: 74.805-070
comercial@eecoo.com.br
www.eecoo.com.br

Sobre a eeCoo
a eeCoo é uma empresa que nasceu para oferecer ao público consumidor
brasileiro produtos que trazem praticidade ao nosso dia a dia, com respeito
ao ambiente em que vivemos. Com sede na cidade de Goiânia, distribui seus
produtos para todo o Brasil.
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/ pg. 46

03/07/2019

Pote de Papel Branco 80 ml :: Estilo Pack

;

Acompanhe Pedidos Anteriores

• Fale Conosco • WhatsApp (11) 9 9663-8484
Meu Carrinho
0 ITENS

COPOS

POTES

PRATOS

TAMPAS

ACESSÓRIOS

PROMOÇÕES

PERSONALIZADOS

Digite o que você procura

Início > Potes

Potes Brancos

Pote de Papel Branco 80 ml
Ref: 4083-4 | CONFIRA A DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO CLICANDO AQUI

Quan dade Pacote c/ 8 un.

R$ 6,49
Quan dade Caixa c/ 600 un.

de R$ 486,75 por R$ 413,73
Economize R$ 73,02 (15%)

Dúvidas?WhatsApp (11) 9 9663-8484
Consulte nosso FAQ - Perguntas Frequentes.
Curtir 0

Compartilhar

Passe o mouse na imagem para dar zoom

DESCRIÇÃO
Pote de Papel Branco 80 ml
Mesmo sem impressão, todos os produtos da Linha Branca mantém a excelente qualidade dos produtos Es lo Pack, sendo 100% Ecológicos.
Uma alterna va sustentável para os descartáveis da sua empresa, eventos, escolas, hospitais, hotéis, dentre tantos outros estabelecimentos.
• Tamanho: 80 ml;
• Papel de alta qualidade e gramatura;
• Qualidade de impressão impecável através de tecnologia oﬀset;
• Perfeito para Festas ou Negócios;
• Produtos 100% Ecológicos - Ecologicamente Corretos e Sustentáveis.

Faça um comentário sobre este produto aqui
Disponibilidade: O prazo de envio dos Correios é contado após a liberação ﬁnanceira, seguido de 05 (cinco) dias úteis de separação do pedido. Consulte os valores do
FRETE, pois estes variam conforme a opção de envio. Imagem meramente ilustra va.
Ainda com dúvida sobre este produto?
WhatsApp (11) 9 9663-8484 - Ou entre em contato com nossa Central de Atendimento

VEJA TAMBÉM

Pote de Papel Branco

Copo de Papel Branco

Copo de Papel Branco

Copo de Papel Branco

https://www.estilopack-loja.com.br/prod,idproduto,4269180,potes-potes-brancos-pote-de-papel-branco-80-ml

Copo de Papel Branco

1/2

Anexo DOCS BANCO
CotaçãoDE
Estilo
PREÇOS,
Pack Pote
COTAÇÃO,
80 ml branco
PLANILHAS
(0562330)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 25
/ pg. 47

03/07/2019

Pote de Papel Branco 80 ml :: Estilo Pack

Ref. 4085-8

Ref. 4044-5

Ref.

Ref.

Ref. 4047-6

R$ 9,39

R$ 5,97

R$ 22,92

R$ 6,37

R$ 6,45

Categoria Potes Brancos

Categoria Copos Brancos

Categoria Copos Brancos

Categoria Copos Brancos

FORMAS DE PAGAMENTO

INSTITUCIONAL
QUEM SOMOS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
POLÍTICA DE USO
ENVIO E FRETE
FORMAS DE PAGAMENTO

REDES SOCIAIS

Categoria Copos Brancos

ATENDIMENTO

AJUDA E SUPORTE

Estilo Pack Produtos Sustentáveis
3.756 curtidas

FALE CONOSCO
PEDIDOS ANTERIORES
DÚVIDAS FREQUENTES
POLÍTICA DE TROCA OU
DEVOLUÇÃO

Curtir Página

SITE SEGURO

Comprar agora

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

FULL SITE PROTECTION

SSL SECURE SITE

Nossos contatos:

Telefone: WhatsApp (11) 99663-8484 - E-mail: loja@es lopack.com - Site: www.es lopack.com - Endereço: Rua Ti caca, 706 - Jd Reginalice - Barueri - SP - CEP: 06412-080
Razão social: Es lo Pack Produtos Sustentáveis Ltda EPP - CNPJ: 13.543.070/0001-38

https://www.estilopack-loja.com.br/prod,idproduto,4269180,potes-potes-brancos-pote-de-papel-branco-80-ml

2/2

Anexo DOCS BANCO
CotaçãoDE
Estilo
PREÇOS,
Pack Pote
COTAÇÃO,
80 ml branco
PLANILHAS
(0562330)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 26
/ pg. 48

03/07/2019

Copo de Papel Branco 100 ml :: Estilo Pack

;

Acompanhe Pedidos Anteriores

• Fale Conosco • WhatsApp (11) 9 9663-8484
Meu Carrinho
0 ITENS

COPOS

POTES

PRATOS

TAMPAS

ACESSÓRIOS

PROMOÇÕES

PERSONALIZADOS

Digite o que você procura

Início > Copos

Copos Brancos

Copo de Papel Branco 100 ml
Ref: 4044-5 | CONFIRA A DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO CLICANDO AQUI

Quan dade Pacote c/ 8 un.

R$ 5,97
Quan dade Caixa c/ 1500 un.

de R$ 1.119,37 por R$ 949,90
Economize R$ 169,47 (15%)

Dúvidas?WhatsApp (11) 9 9663-8484
Consulte nosso FAQ - Perguntas Frequentes.
Curtir 0

Compartilhar

Passe o mouse na imagem para dar zoom

DESCRIÇÃO
Copo de Papel Branco 100 ml
Mesmo sem impressão, todos os produtos da Linha Branca mantém a excelente qualidade dos produtos Es lo Pack, sendo 100% Ecológicos.
Uma alterna va sustentável para os descartáveis da sua empresa, eventos, escolas, hospitais, hotéis, dentre tantos outros estabelecimentos.
• Tamanho: 100 ml;
• Papel de alta qualidade e gramatura;
• Qualidade de impressão impecável através de tecnologia oﬀset;
• Perfeito para Festas ou Negócios;
• Produtos 100% Ecológicos - Ecologicamente Corretos e Sustentáveis.

Faça um comentário sobre este produto aqui
Disponibilidade: O prazo de envio dos Correios é contado após a liberação ﬁnanceira, seguido de 05 (cinco) dias úteis de separação do pedido. Consulte os valores do
FRETE, pois estes variam conforme a opção de envio. Imagem meramente ilustra va.
Ainda com dúvida sobre este produto?
WhatsApp (11) 9 9663-8484 - Ou entre em contato com nossa Central de Atendimento

VEJA TAMBÉM

Pote de Papel Branco

Copo de Papel Branco

Copo de Papel Branco

Copo de Papel Branco

Copo de Papel Branco

https://www.estilopack-loja.com.br/prod,idproduto,4269137,copos-copos-brancos-copo-de-papel-branco-100-ml#descricao_prod
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Anexo DOCSCotação
BANCO Estilo
DE PREÇOS,
Pack Copo
COTAÇÃO,
100 ml branco
PLANILHAS
(0562331)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 27
/ pg. 49

03/07/2019

Copo de Papel Branco 100 ml :: Estilo Pack

Ref. 4085-8

Ref.

Ref.

Ref. 4047-6

Ref. 4048-3

R$ 9,39

R$ 22,92

R$ 6,37

R$ 6,45

R$ 7,27

Categoria Potes Brancos

Categoria Copos Brancos

Categoria Copos Brancos

Categoria Copos Brancos

FORMAS DE PAGAMENTO

INSTITUCIONAL
QUEM SOMOS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
POLÍTICA DE USO
ENVIO E FRETE
FORMAS DE PAGAMENTO

REDES SOCIAIS

Categoria Copos Brancos

ATENDIMENTO

AJUDA E SUPORTE

Estilo Pack Produtos Sustentáveis
3.756 curtidas

FALE CONOSCO
PEDIDOS ANTERIORES
DÚVIDAS FREQUENTES
POLÍTICA DE TROCA OU
DEVOLUÇÃO

Curtir Página

SITE SEGURO

Comprar agora

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

FULL SITE PROTECTION

SSL SECURE SITE

Nossos contatos:

Telefone: WhatsApp (11) 99663-8484 - E-mail: loja@es lopack.com - Site: www.es lopack.com - Endereço: Rua Ti caca, 706 - Jd Reginalice - Barueri - SP - CEP: 06412-080
Razão social: Es lo Pack Produtos Sustentáveis Ltda EPP - CNPJ: 13.543.070/0001-38

https://www.estilopack-loja.com.br/prod,idproduto,4269137,copos-copos-brancos-copo-de-papel-branco-100-ml#descricao_prod
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Anexo DOCSCotação
BANCO Estilo
DE PREÇOS,
Pack Copo
COTAÇÃO,
100 ml branco
PLANILHAS
(0562331)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 28
/ pg. 50

03/07/2019

Copo de Papel Branco 180 ml :: Estilo Pack

;

Acompanhe Pedidos Anteriores

• Fale Conosco • WhatsApp (11) 9 9663-8484
Meu Carrinho
0 ITENS

COPOS

POTES

PRATOS

TAMPAS

ACESSÓRIOS

PROMOÇÕES

PERSONALIZADOS

Digite o que você procura

Início > Copos

Copos Brancos

Copo de Papel Branco 180 ml
Ref: | CONFIRA A DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO CLICANDO AQUI

Quan dade Caixa c/ 750 un.

de R$ 597,19 por R$ 507,61
Economize R$ 89,58 (15%)

Quan dade Pacote c/ 8 un.

R$ 6,37
Dúvidas?WhatsApp (11) 9 9663-8484
Consulte nosso FAQ - Perguntas Frequentes.
Curtir 0

Compartilhar

Passe o mouse na imagem para dar zoom

DESCRIÇÃO
Copo de Papel Branco 180 ml
Mesmo sem impressão, todos os produtos da Linha Branca mantém a excelente qualidade dos produtos Es lo Pack, sendo 100% Ecológicos.
Uma alterna va sustentável para os descartáveis da sua empresa, eventos, escolas, hospitais, hotéis, dentre tantos outros estabelecimentos.
• Tamanho: 180 ml;
• Papel de alta qualidade e gramatura;
• Qualidade de impressão impecável através de tecnologia oﬀset;
• Perfeito para Festas ou Negócios;
• Produtos 100% Ecológicos - Ecologicamente Corretos e Sustentáveis.

Faça um comentário sobre este produto aqui
Disponibilidade: O prazo de envio dos Correios é contado após a liberação ﬁnanceira, seguido de 05 (cinco) dias úteis de separação do pedido. Consulte os valores do
FRETE, pois estes variam conforme a opção de envio. Imagem meramente ilustra va.
Ainda com dúvida sobre este produto?
WhatsApp (11) 9 9663-8484 - Ou entre em contato com nossa Central de Atendimento

VEJA TAMBÉM

Pote de Papel Branco

Copo de Papel Branco

Copo de Papel Branco

Copo de Papel Branco

https://www.estilopack-loja.com.br/prod,idproduto,5919915,copos-copos-brancos-copo-de-papel-branco-180-ml

Copo de Papel Branco

1/2

Anexo DOCSCotação
BANCO Estilo
DE PREÇOS,
Pack Copo
COTAÇÃO,
180 ml branco
PLANILHAS
(0562334)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 29
/ pg. 51

03/07/2019

Copo de Papel Branco 180 ml :: Estilo Pack

Ref. 4085-8

Ref. 4044-5

Ref.

Ref. 4047-6

Ref. 4048-3

R$ 9,39

R$ 5,97

R$ 22,92

R$ 6,45

R$ 7,27

Categoria Potes Brancos

Categoria Copos Brancos

Categoria Copos Brancos

Categoria Copos Brancos

FORMAS DE PAGAMENTO

INSTITUCIONAL
QUEM SOMOS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
POLÍTICA DE USO
ENVIO E FRETE
FORMAS DE PAGAMENTO

REDES SOCIAIS

Categoria Copos Brancos

ATENDIMENTO

AJUDA E SUPORTE

Estilo Pack Produtos Sustentáveis
3.756 curtidas

FALE CONOSCO
PEDIDOS ANTERIORES
DÚVIDAS FREQUENTES
POLÍTICA DE TROCA OU
DEVOLUÇÃO

Curtir Página

SITE SEGURO

Comprar agora

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

FULL SITE PROTECTION

SSL SECURE SITE

Nossos contatos:

Telefone: WhatsApp (11) 99663-8484 - E-mail: loja@es lopack.com - Site: www.es lopack.com - Endereço: Rua Ti caca, 706 - Jd Reginalice - Barueri - SP - CEP: 06412-080
Razão social: Es lo Pack Produtos Sustentáveis Ltda EPP - CNPJ: 13.543.070/0001-38

https://www.estilopack-loja.com.br/prod,idproduto,5919915,copos-copos-brancos-copo-de-papel-branco-180-ml
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Anexo DOCSCotação
BANCO Estilo
DE PREÇOS,
Pack Copo
COTAÇÃO,
180 ml branco
PLANILHAS
(0562334)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 30
/ pg. 52

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

PA 0007006-61.2017

cento

1

1.500

Objeto – CATMAT nº 407921

Fontes de Consulta

Banco de Preços (0558286)
Mins.Transportes
Banco de Preços (0558286)
Minist.Educação
Banco de Preços (0558286) Min.
Educação

Copo descartável para água, biodegradável e atóxico
180ml

Valores
obtidos

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

20,00

-9,09

20,00

26,00

-3,09

26,00

20,76

-8,33

20,76

Banco de Preços (0558286) TSE

18,10

-10,99

18,10

EeCoo (0561618)

22,00

-7,09

22,00

Estilo Pack (0562334)

67,68

38,59

Desconsiderado

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
59,90%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

29,09

6
Pedido mínimo
500

Média dos
elementos do
Subconjunto

17,43

21,37

ESTIMATIVA

Total Estimado R$

21,37

32.055,00

(Preço Unitário)

pacotes c/100

10.685,00

Anexo DOCS
Planilha
BANCO
de Estimativa
DE PREÇOS,
de Preços
COTAÇÃO,
Item 1PLANILHAS
180ml (0562856)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 31 / pg. 53

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

PA 0007006-61.2017

Pacote c/ 100

2

500

Objeto – CATMAT nº 407921

Fontes de Consulta

Copo descartável para água, biodegradável e atóxico
80ml/110 ml

Valores
obtidos

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

Banco de Preços (0558286). Ministério
Educação. UTF PA 110 ml

27,40

-6,77

27,40

BioCopo 80 ml (0558290) *

21,44

-12,73

21,44

Cepel 110 ml (0558292)

27,40

-6,77

27,40

eeCo 110 ml (0561618)

20,00

-14,17

20,00

Estilo Pack 100 ml (0562331)

74,63

40,45

Desconsiderado

* única cotação com 80 ml

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
59,85%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

Pedido mínimo

34,17

5

200

Média dos
elementos do
Subconjunto

20,45

24,06

ESTIMATIVA

Total Estimado R$

24,06

12.030,00

Em pacotes
c/100

4.812,00

(Preço Unitário)

Anexo DOCSPlanilha
BANCOde
DEEstimativa
PREÇOS,Item
COTAÇÃO,
2 80 ml/110ml
PLANILHAS
(0562883)
SEIC (0608590)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 32
/ pg. 54

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4097 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Á COMAP,
Senhora Coordenadora Substituta,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, para realização de pesquisa prévia do produto
no mercado fornecedor, para aferição da viabilidade orçamentária da
aquisição de copos descartáveis biodegradáveis de 180ml e de 80 ml
(Despacho GSAD 0554121), feitos de material tipo amido de milho ou
papelão, conforme Termo de Referência SEALMOX e Anexo Único
(0529844 e 0529854).
Com base na pesquisa de preços feita no Banco de Preços
e junto ao mercado especializado, por meio de consulta por
mensagens eletrônicas e buscas na internet, dos copos descartáveis
requeridos, com decomposição em no máximo 2 (dois) anos,
encontramos os preços médios estimados conforme resumo abaixo
e Planilhas de Estimativa de Preços dos eventos 0562856 e 0562883:

Ressaltamos que os copos descartáveis com capacidade
de 180 ml foram facilmente encontrados, como se pode depreender
da pesquisa. No entanto, não obtivemos o mesmo sucesso para os
copos de 80ml, para os quais apenas a empresa Biocopo apresentou
cotação (0558290), no valor de R$ 21,44 (vinte e um reais e quarenta
e quatro centavos) o cento.
Foram consultadas por email diversas empresas,
conforme eventos 0559703, 0559708, 0559712 e 0561611, dentre
outras pela internet como CEPEL e Estilo Pack.
Como se trata de análise prévia do produto, ﬁzemos a
estimativa de preços dos copos de café de 80 ml utilizando também
preços de copos de 110 ml, conforme disponibilizado pelo mercado
em geral, cujo valor médio estimado resultou em preço superior ao
do copo maior de 180ml. Observamos, inclusive, que nem mesmo
AnexoInformação
INFORMAÇÃO
4097SEIC
(0564050)
(0608600) SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. /1pg. 55

para copos de café de 50 ml, com as características exigidas no TR,
conseguimos encontrar fornecedor. A empresa Estilo Pack, por
exemplo, enviou cotação para copos de 100 e 180 ml (0562331 e
0562334), como também para potes de 80 ml (0562330), que são
normalmente utilizados para sobremesa (e não copos).
Por ﬁm, analisando as Atas de Registro de Preços
oriundas dos Pregões Eletrônicos do Relatório do Banco de Preços
(0558286), pudemos observar que, quando há aquisição de copo
descartável para café de 50ml ou de 80ml, referem-se a copos de
plástico - polipropileno e, quando há aquisição de copos com material
tipo amido de milho (ácido poliático), são apenas para copos de 110
ou 180 ml, o que pode ser veriﬁcado nos respectivos links das Atas
dos procedimentos do Relatório.
Diante do exposto, encaminhamos os autos para análise e
deliberação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 09/07/2019, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/07/2019, às 16:18, 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
0564050 e o código CRC DC6DC7D0.

0007006-61.2017.6.02.8000

0564050v25

AnexoInformação
INFORMAÇÃO
4097SEIC
(0564050)
(0608600) SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. /2pg. 56

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.

À SEALMOX,
para ciência da informação 4097 (SEI 0564050) da
SEIC e deliberação quanto a possíveis ajustes no Termo de
Referência.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 10/07/2019, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565272 e o código CRC D3EE9327.

0007006-61.2017.6.02.8000

0565272v1

Anexo DESPACHOS
Despacho SLC,
COMAP
SEALMOX
0565272(0608618)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 1
/ pg. 57

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.

Senhora Coordenadora Substituta,
Segue TR após alteração no sentido de retirar o
item 2 (copo de 80ml).
Informo, ainda, que o TR sofreu algumas outras
alterações, no tocante às especiﬁcações do produto, visando
uma maior possibilidade de concorrência do mercado de
fornecedores.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/07/2019, às 21:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565315 e o código CRC A1E4774F.

0007006-61.2017.6.02.8000

0565315v1

Anexo DESPACHOS
Despacho SEALMOX
SLC, SEALMOX
0565315
(0608618)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de copos
biodegradáveis,
alta
gramatura, para as Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades, correlatas ao atendimento ao público
externo, no exercício de 2019 e 2020.
1.1 A aquisição deverá ocorrer através de pregão eletrônico, com
adjudicação por menor preço por item, Ata de Registro de
Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição,
ainda neste exercício, todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de
Contratações ( PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI
nº 0536144, item 21.)
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência, edital de licitação e anexos
respectivos.
2.2
Substituir
às
suas
expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não daniﬁcadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas, por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências
impostas por órgãos oﬁciais competentes, e deverão estar de acordo
com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme
o caso, as seguintes informações:
2.3.2.1 especiﬁcações do material, marca, peso líquido,
data de fabricação e vencimento ou período de validade.
atualizado.

2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente

2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
(SAC)

2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor
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2.4 Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento
de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes, enviados por email, ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as
Notas de Empenho.
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos, contados do recebimento
da Nota de Empenho, ambos encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08:00 às 18:00 horas,
de segundas às quintas-feiras e, das 08:00 às 13:30 horas, às sextas–
feiras.
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco)
dias úteis, após o recebimento provisório da nota ﬁscal. Constatada
a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido
definitivamente e, encaminhado para pagamento.
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada,
durante a execução da contratação, ﬁcará sujeita à aplicação de
multa de mora e também convencional, variável, de acordo com a
gravidade dos casos, conforme segue:
5.1
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada, a incidência, a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
5.2 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim conﬁgurados não seja
cumprido, limitada, a incidência, a 5 dias de atraso injustiﬁcado.
Após o 5º dia, será considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso, na entrega do objeto, por período superior ao previsto no item
5.1, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso,
injustificado, estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso, o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
As multas de mora e convencional, por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante, não ultrapassarão o
limite de 10%, do valor total, do contrato celebrado.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária, de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) ﬁscal(is), devidamente atestada(s)
pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL;
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento;
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais, determinados pela legislação tributária;
6.5 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%
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1 A gestão do contrato, bem como sua ﬁscalização e atesto das
notas ﬁscais, será exercida por servidores da Seção de
Almoxarifado;
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade, que
esteja disponível à época do recebimento do material, sempre se
fazendo auxiliar por unidade competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo
hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em
material biodegradável e atóxico, resistente (alta gramatura),
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branco, capacidade de 180ml, confeccionado em material tipo amido
de milho, soja, amido de arroz, papelão, cana-de açúcar ou papel
reciclado de madeira de reflorestamento (composição mínima de 65%
de quaisquer destes materiais), para utilização de líquidos frios e
quentes, e que permita a sua decomposição em no máximo 2 (dois)
anos.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma
a garantir a higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas aﬁadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar sujidade interna ou externamente. A embalagem
deverá conter, externamente, os dados de identiﬁcação, procedência
e quantidade. O produto deverá atender às condições gerais da NBR
14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certiﬁcado de
degradação biológica.
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as
amostras analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato de já ser
fornecedor do TRE/Alagoas não exime o produto de ser
testado, caso a marca seja diversa das apontadas como
referência.
O ensaio adotado à veriﬁcação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na veriﬁcação das informações obrigatórias
dos produtos (a norma exige que estejam impressas na embalagem a
capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim
como na contagem do quantitativo total.
Para veriﬁcação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no
copo, e não poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de
líquido quente, e não poderá haver deformação do produto, ou
mesmo a impossibilidade ou diﬁculdade de se pegar o produto, pelo
excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 O grande diferencial do item solicitado é o fato de que
deverá utilizar como matéria-prima fontes renováveis, como soja,
amido de arroz, amido de milho, papelão e cana-de-açúcar (NÃO
POLUENTES), e que, uma vez utilizados, poderão ser descartados
com o lixo convencional, pois se degradam rapidamente sem
prejuízos ao meio ambiente.
Por serem feitos a partir de fontes renováveis, os produtos tem uma
grande vantagem ambiental frente aos plásticos convencionais. Há
estimativas de que um pedaço de plástico possa levar até 450 anos
para se decompor, enquanto os modelos biodegradáveis, sob
condições especíﬁcas de umidade, calor, luz e nutrientes orgânicos,
pode ser decomposto em 180 dias. É imperativo que o fornecedor
entregue o produto constituído por materiais reciclados, atóxicos
e
biodegradáveis,
pois
causam
MENOR
IMPACTO
AMBIENTAL.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/07/2019, às 21:06, 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
0565316 e o código CRC D06D5F6F.
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Anexo
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
ITEM

1

TOTAL
PEDIDO
UNIDADE DA
MÍNIMO
ATA

MATERIAL

Copo descartável para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de 180ml,
confeccionado em material biodegradável, tipo
amido de milho, papelão, soja, amido de arroz,
cana-de-açúcar, papel reciclado de madeira de
reflorestamento (mínimo de 65% destes materiais),
para utilização de líquidos frios e quentes e que
permita a sua decomposição em no máximo 2
(dois) anos. Pacotes com 100 unidades, podendo
Pacotes
ser acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes. com 100
unidades
Os copos deverão ser homogêneos, isentos de

1500

500

materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar sujidade interna ou
externamente. A embalagem deverá conter,
externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá
atender às condições gerais da NBR 14865 e NBR
13230 da ABNT, apresentando certificado de
degradação biológica.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/07/2019, às 21:06, 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
0565956 e o código CRC B8A4289F.
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INFORMAÇÃO Nº 4194 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD,
Senhor Secretário,
Retornaram os autos para conclusão da instrução a cargo
desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC, com vistas à
aquisição,
por
meio
de
registro
de
preços,
de
copo descartável biodegradável e atóxico para água, com capacidade
para 180ml, após novos Termo de Referência 0565316 e Anexo
Único 0566151.
Conforme
Planilha
de
Estimativa
de
Preços 0562856 elaborada com base nos preços colhidos no Banco de
Preços (Relatório 0558286), empresa EeCoo (0561618) e Estilo Pack
(0562334), esta última desconsiderada em razão do critério adotado
para estimativas nesta Seção - preço maior que 20% (vinte por cento)
do coeﬁciente de variação dos valores obtidos, conﬁrmamos o valor
médio estimado para a aquisição dos copos de 180ml no valor de R$
21,37 (vinte e um reais e trinta e sete centavos) o cento, no total de
R$ 32.055,00 (trinta e dois mil, cinquenta e cinco reais) para o
registro de 1.500 (mil e quinhentos) centos e R$ 10.685,00 (dez mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais) para a aquisição mínima prevista
de 500 (quinhentos) centos.
Assim, de acordo com o TR e caso veriﬁcada a viabilidade
orçamentária da aquisição nos termos do Despacho GSAD 0554121,
sugerimos a realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, com base na Lei nº
10.520/2022, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/2000,
5.450/2005 e 7.581/2011.
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 12/07/2019, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/07/2019, às 12:06, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566151 e o código CRC 08E80748.
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DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.

À SGO para se manifestar acerca da viabilidade
orçamentária da aquisição ora pretendida, considerando o
teor da Informação nº 4194 da SEIC (0566151).
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 24/07/2019, 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
0570993 e o código CRC BC00093C.

0007006-61.2017.6.02.8000
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
Maceió, 31 de julho de 2019.

SEI n. 0007006-61.2017.6.02.8000
Informação n. 177/2019
Senhor Coordenador em exercício,
1. Levo ao conhecimento de V. Sa. que vários processos estão sendo
encaminhados à SGO relativo a atas de registro de preços sem que seja
informado o valor previsto para aquisição do exercício.
2. Sabemos que uma das vantagens do Sistema de Registro de Preços (SRP) é
não comprometer recursos orçamentários, pois somente haverá necessidade
de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição. Como a
administração pública, muitas vezes não consegue mensurar a quantidade
exata de produtos que vai utilizar, pode, em processos tradicionais comprar a
mais ou a menos. Ao contrário, se utilizar o SRP as aquisições serão realizadas
de acordo com a necessidade.
3. Contudo, apensar de não obrigatório a emissão de reserva de crédito de
atas de registro de preços, pela quantidade de atas envolvidas e pelo baixo
saldo hoje existente indicado como sobra orçamentária (que sofre variação ao
longo do tempo), e tendo em vista a necessidade de realizar controle
orçamentário, sugerimos, quanto aos processos de ata de registro de
preços que a unidade requisitante sempre informe o valor a ser
reservado no presente exercício, que não se confunde com o valor mínimo
de aquisição de deve ocorrer durante a vigência da ata (geralmente
distribuído por dois exercícios).
Att.,
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Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 31/07/2019, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 31/07/2019, às 15:51, 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
0571551 e o código CRC 57B755AF.
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

À GSAD,
Sra. Secretária,
Diante do despacho GSAD (0570993) a Seção de
Gestão Orçamentária apresentou proposta de tramitação dos
pedidos de reserva orçamentária das Atas de Registro de
Preço, nos termos do evento 0571551.
Certo que tal procedimento otimizará todo o
processo e manterá maior integridade das informações
orçamentárias, retorno os autos para ciência e informação ali
apontada, com retorno àquela Seção para continuidade do
feito.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 31/07/2019, às 17:27,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574729 e o código CRC 2A33A338.
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
02/08/19 13:34
DATA EMISSAO
: 02Ago19
NUMERO : 2019PE000410
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEALMOX. CANCELAMENTO PARCIAL DO PE 246/2019, PARA FINS DE RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIçãO DE COPOS BIODEGRADáVEIS, CONFOR
ME INSTRUçãO CONSIGNADA NO PROC. 0007006-61.2017.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 339030
AOSA CONSUM
10.685,00

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

UG : 070011

02Ago19

13:29

Anexo Pré-empenho
Anexo
n.ºDOCS
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SEI
(0576182)
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
02/08/19 13:39
DATA EMISSAO
: 02Ago19
NUMERO : 2019PE000411
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIçãO FUTURA DE COPOS BIODEGRADáVEIS, CONFORME INSTRUçãO CONSIGNADA NO PROCEDIMENTO ELETRôNICO N.º 0007006-61.2017.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 084621 0100000000 339030
AOSA CONSUM
10.685,00

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

UG : 070011

02Ago19

13:36

AnexoAnexo
Pré-empenho
DOCS COFIN
n.º 411/2019.
(0608625)
(0576186)
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg. 72/ pg. 2

CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenhos n.ºs 410/2019 e 411/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 05/08/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576188 e o código CRC 6EF7AE31.

SIAFI - Documento
Anexo DOCS
de Conformidade
COFIN (0608625)
SGO 0576188
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg. 73 / pg. 3
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DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para confecção da
minuta do edital, com posterior remessa à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/08/2019, 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
0578456 e o código CRC 1532CD11.

0007006-61.2017.6.02.8000

Anexo DESPACHOS
Despacho GSAD
GSAD,
0578456
SLC (0608627)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 1 / pg. 74
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2019.

À SAD,
solicitando autorização para inclusão de IRP.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/08/2019, às 08:53, 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
0578599 e o código CRC 70374B44.
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Anexo DESPACHOS
Despacho SLC
GSAD,
0578599
SLC (0608627)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 2 / pg. 75
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.

IRP.

Remeto os autos à SLC, para promover a divulgação da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/08/2019, 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
0579734 e o código CRC 361DB91C.
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Anexo DESPACHOS
Despacho GSAD
GSAD,
0579734
SLC (0608627)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 3 / pg. 76
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

Gestor de Compras

IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
22/08/2019 18:18:58

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

70011 - 00027/2019

Aberta

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação

25/09/2019
Objeto

Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP
Fase
Edição
Aberta

Data/Hora do Registro
15/08/2019 - 15:52
15/08/2019 - 16:04

Alterado Por
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP
N° do Item
1

Tipo de Item
Material

Item
407921-Copo descartável

Data Limite para Envio de Proposta
27/08/2019

Situação
Aberto

Um registro encontrado.

Resumo da IRP

Anexo
Comprovante
DOCS SLC
de -inclusão
IRP, ADESÃO
de IRP (0585286)
(0608630)

SEI
SEI0007006-61.2017.6.02.8000
0008919-10.2019.6.02.8000//pg.
pg.177

22/08/2019 18:25
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

Gestor de Compras

IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
22/08/2019 18:21:37

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
70011 - 00027/2019

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

Aberta

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

N° da IRP

Data Provável da Licitação

Detalhes do Gestor

Objeto
Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

N° do Item
1

Tipo de Item

Item

Material

407921-Copo descartável

Unidade de Fornecimento

Valor Unitário Estimado (R$)

Centena

Critério de Julgamento

21,3700

Menor Valor

Descrição do Item
Copo descartável, material: amido de milho (ácido poliático), capacidade: 180 ml, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais:
atóxico e biodegradável
Observações do Item

Item sustentável

Municípios de Entrega
UASG
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Município/UF de Entrega
Maceió/AL

Quantidade
1500

Um registro encontrado.

Propostas de Manifestação de Interesse
Nenhum registro a ser exibido.

Dados da Negociação
Nenhum registro a ser exibido.

Alterar IRP

Manifestação de Interesse

Negociar

Voltar

Anexo
Comprovante
DOCS SLC
de -inclusão
IRP, ADESÃO
de IRP (0585286)
(0608630)

SEI
SEI0007006-61.2017.6.02.8000
0008919-10.2019.6.02.8000//pg.
pg.278

22/08/2019 18:26
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

Gestor de Compras

IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
23/08/2019 09:28:18

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

70011 - 00027/2019

Aberta

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação

25/09/2019
Objeto

Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP
Fase
Edição
Aberta
Edição
Aberta

Data/Hora do Registro
15/08/2019 - 15:52
15/08/2019 - 16:04
23/08/2019 - 09:20
23/08/2019 - 09:23

Alterado Por
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA
INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP
N° do Item
1

Tipo de Item
Material

Item
407921-Copo descartável

Data Limite para Envio de Proposta
04/09/2019

Situação
Aberto

Um registro encontrado.

Resumo da IRP

Comprovante
Anexo DOCS
de alteração
SLC - IRP,
deADESÃO
prazo da (0608630)
IRP (0585291) SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg. /79
pg. 3

23/08/2019 09:33
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
05/09/2019 14:28:23

Analisar Item da IRP

Detalhes do Item
N° do Item

Tipo de Item
1

Item

Material

407921-Copo descartável

Unidade de Fornecimento

Valor Unitário Estimado (R$)

Centena

Critério de Julgamento

21,3700

Menor Valor

Situação
Não Analisado

Descrição do Item
Copo descartável, material: amido de milho (ácido poliático), capacidade: 180 ml, aplicação: líquidos frios e quentes, características
adicionais: atóxico e biodegradável
Municipio/UF de Entrega

Quantidade

Maceió/AL

1500

Reabrir Fase do Item

Histórico de Negociações do Item

Informações do Item
Situação
Todas
UASG Interessada
925343 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS
80022 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 19A. REGIAO

Unidade de
Fornecimento

Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega Quantidade

Situação da
Manifestação do Item

Centena

21,3700 Maceió/AL

750

Manifestado

Centena

21,3700 Maceió/AL

1000

Manifestado

Todas

Aceitar

Negociar

Recusar

Resumo da Manifestação de Interesse

Analisar IRP

Comprovante
Anexode
DOCS
IRP (manifestação
SLC - IRP, ADESÃO
do TJ e (0608630)
do TRT) (0590373)
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg. 80 / pg. 4
05/09/2019 14:34

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.

À SEIC,
para consolidar a pesquisa de preços.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/09/2019, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591249 e o código CRC 63A5039D.

0007006-61.2017.6.02.8000

Anexo DESPACHOS
Despacho SLC
SLC,0591249
SEIC (0608631)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 1 / pg. 81
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.

Senhora Chefe,
Considerando nosso papel de órgão gerenciador
deste Registro de Preços e impelidos a reunir as informações
relativas à estimativa individual e total de consumo, conforme
Art.5º do Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013.
Tendo em vista a manifestação de adesão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, bem como do
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região, evento 0590373,
observamos que a estimativa de preços incluída na
manifestação, coaduna com nossa intenção pecuniária, sendo
assim consolidamos a estimativa individual por item em R$
21,37 ( vinte e um reais e trinta e sete centavos).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/09/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592437 e o código CRC 7BF4FC8D.

0007006-61.2017.6.02.8000

Anexo DESPACHOS
Despacho SEIC
SLC,0592437
SEIC (0608631)
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
/ pg. 2 / pg. 82
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
Processo nº 0007006-61.2017.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região,
que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o
§ 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002 e pelos Decretos nos 5.450, de 31/05/2005 e 7.892 de 23/01/2013 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nos 123, de 14/12/2006 e 147, de
07/08/2014, os Decretos nos 7.174, de 12/05/2010, o Decreto nº 6.204, de
05/09/2007, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do
Diário Oficial da União (DOU), edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, conforme quantidades e especificações
descritas neste Edital e seu Anexo I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido
ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as

MinutaAnexo
de edital
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ADESÃO
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necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo mínimo
a ser solicitado disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação,
aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do
direito de preferência estabelecido no Decreto nº 7.174/2010 deverão declarar,
em campo próprio no sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital.
4.6.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
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4.6.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.6.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.6.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.6.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.6.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
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6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a
descrição do 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.
6.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com o ANEXO I-A deste Edital.
6.4.1.
Caso o campo
daquelas constantes no
licitante, para que a
especificações constantes

seja preenchido com especificações diversas
edital, deverá haver o cuidado, por parte do
descrição complementar não contrarie as
no edital, sob pena de desclassificação.

6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que
pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste
edital.
6.4.2.1.
Entretanto, se da proposta constarem condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas
vincularão o proponente na execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente
constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
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6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do
material ofertado.
6.4.5.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada
de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do
item, em conformidade com o disposto no ANEXO I-A deste Edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a
alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (ANEXO I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos
de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente
quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se
necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de
planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
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6.13.
A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em
material
biodegradável
e
atóxico,
resistente
(alta
gramatura),
branco, capacidade de 180ml, confeccionado em material tipo amido de milho,
soja, amido de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes materiais), para
utilização de líquidos frios e quentes, e que permita a sua decomposição em no
máximo 2 (dois) anos.
6.14.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter, externamente, os dados
de identificação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às
condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado
de degradação.
6.15.
O produto deverá atender às condições gerais da NBR 14865 e NBR
13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação biológica.
6.16
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as
amostras analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato de já ser fornecedor do
TRE/Alagoas não exime o produto de ser testado, caso a marca seja diversa das
apontadas como referência.
6.16.1. O ensaio adotado à verificação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na verificação das informações obrigatórias dos
produtos (a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade
total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim como na contagem
do quantitativo total.
6.16.2. Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no
copo, e não poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido
quente, e não poderá haver deformação do produto, ou mesmo a
impossibilidade ou dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de
temperatura.
6.15.

São marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.

7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações
detalhadas no presente edital.
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7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão
previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1.
Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário do item
ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes
participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
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8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário estimado pela Administração, por intermédio de pesquisa
de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$
21,37 (vinte e um reais e trinta e sete centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação
Parcial, 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 material.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o 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
07/07/2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta,
conforme item 6.5. deste Edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos
à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
A comprovação da regularidade fiscal será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, §2º, do Decreto nº 6.204/2007.
10.3.1.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal das licitantes, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.3.2.
A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá
sempre ser concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo
licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente
para empenho, devidamente justificados.
10.3.3.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no
inciso anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/1993, sendo facultado à
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

de

10.4.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.3.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.6.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.7.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado no item 26.9 deste
Edital.
11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas).
11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será
definida e publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 – DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
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12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões
do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos
demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões
em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo
Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
14 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 14.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administração.
14.3.1.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993.
14.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema comprasnet, tal como previsto
no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013.
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14.4.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
15.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados
pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, §3º
do Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
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14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro
de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as
certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo
máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto nº
7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
15.1.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o órgão gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços
e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
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15.2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região são órgãos participantes do Registro de Preços e integrarão
a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.
16 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
16.1.

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

16.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
17.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 14.15.
17.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.
e.3) registro no Ministério da Saúde
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL

o

recebimento

de
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g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
18 – DA PUBLICIDADE.
18.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II
do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
19.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
dos seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do
telefone (82) 3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado
na Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020919. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur
Jucá, nº 179, 4º andar, Anexo II – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 21218294/8201/8205.
19.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
19.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
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19.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

19.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
19.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b”.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1.
A 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.
20.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, 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.
20.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
20.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a) 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
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por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor do(s) item (ns) não entregue(s) da Nota de Empenho.
20.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
20.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
20.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
20.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
20.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, 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.
20.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
20.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
20.10.
Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
20.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

20.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
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20.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da
penalidade no Diário Eletrônico.
20.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
20.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
21 – DO PAGAMENTO.
21.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal
respectiva.
21.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

21.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

21.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
21.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
21.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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22.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.30. (Material de Consumo), bem
como à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
(Órgãos Participantes).
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
23.1.
O item solicitado deverá utilizar como matéria-prima fontes renováveis,
como soja, amido de arroz, amido de milho, papelão e cana-de-açúcar (NÃO
POLUENTES), e que, uma vez utilizados, poderão ser descartados com o lixo
convencional, pois se degradam rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
23.2. É imperativo que o fornecedor entregue o produto constituído por materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.
24 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
24.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor
convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos
os licitantes.
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes,
na forma da legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
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acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
25.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser
retirado
em
Maceió,
ou
ainda,
nos
sites
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações, quantidades e valor máximo unitário do material;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de copos biodegradáveis, alta gramatura, para as
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades,
correlatas ao atendimento ao público externo, no exercício de 2019 e 2020.
1.1 A aquisição deverá ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição, ainda neste
exercício, todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de
Contratações (PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, item
21.)
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias
corridos.
2.3
Acondicionar
o
material/produto
constante
deste
Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas,
por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes, e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade.
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes, enviados por e-mail, ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

MinutaAnexo
de edital
MINUTA
(órgãos
ADESÃO
participantes)
(0608632)
(0595964)
SEI 0008919-10.2019.6.02.8000
SEI 0007006-61.2017.6.02.8000
/ pg. 104
/ pg. 22

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de
Empenho, ambos encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08:00 às 18:00 horas, de segundas às quintas-feiras e,
das 08:00 às 13:30 horas, às sextas–feiras.
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis, após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e, encaminhado para
pagamento.
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e também
convencional, variável, de acordo com a gravidade dos casos, conforme segue:
5.1
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atr
aso, limitada, a incidência, a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
5.2 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada, a incidência, a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia, será
considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso, na entrega do
objeto, por período superior ao previsto no item 5.1, bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso, injustificado, estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso, o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
As multas de mora e convencional, por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante, não ultrapassarão o limite de 10%, do valor
total, do contrato celebrado.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o envio da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do
TRE/AL;
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento;
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais, determinados pela legislação tributária;
6.5 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%
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais,
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado;
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade, que esteja
disponível à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por
unidade competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado, deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
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8. DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido de
arroz, papelão, cana-de açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes materiais),
para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou
externamente. A embalagem deverá conter, externamente, os dados de
identificação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de
degradação biológica.
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as amostras
analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato de já ser fornecedor do
TRE/Alagoas não exime o produto de ser testado, caso a marca seja diversa das
apontadas como referência.
O ensaio adotado à verificação de
consiste, inicialmente, na verificação das
(a norma exige que estejam impressas
quantidade e o peso mínimo de cada
quantitativo total.

qualidade do produto copo 180ml,
informações obrigatórias dos produtos
na embalagem a capacidade total, a
copo), assim como na contagem do

Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não
poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não
poderá haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou
dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 O grande diferencial do item solicitado é o fato de que deverá utilizar como
matéria-prima fontes renováveis, como soja, amido de arroz, amido de milho,
papelão e cana-de-açúcar (NÃO POLUENTES), e que, uma vez utilizados,
poderão ser descartados com o lixo convencional, pois se degradam
rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
Por serem feitos a partir de fontes renováveis, os produtos tem uma grande
vantagem ambiental frente aos plásticos convencionais. Há estimativas de que
um pedaço de plástico possa levar até 450 anos para se decompor, enquanto os
modelos biodegradáveis, sob condições específicas de umidade, calor, luz e
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nutrientes orgânicos, pode ser decomposto em 180 dias. É imperativo que o
fornecedor entregue o produto constituído por materiais reciclados, atóxicos e
biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO UNITÁRIO DO MATERIAL

ITEM

1

MATERIAL

UNIDADE

Copo descartável para água, em material biodegradável e
atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade
de 180ml, confeccionado em material biodegradável, tipo
amido de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-deaçúcar, papel reciclado de madeira de reflorestamento
(mínimo de 65% destes materiais), para utilização de
líquidos frios e quentes e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos. Pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50
pacotes.
CENTENA

TOTAL DA
ATA

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRE/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O TJ/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
(R$)

3.250

1.500

750

1.000

21,37

Os copos deverão ser homogêneos, isentos de materiais
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter,
externamente, os dados de identificação, procedência e
quantidade. O produto deverá atender às condições gerais
da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação biológica.
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ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
( ) Sim
( ) Não
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0007006-61.2017.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, na Avenida Aristeu de Andrade, nº
377, bairro Farol, CEP 57.051-090, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.50406, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado Órgão Gerenciador,
e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal
Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919, fone: (82) 40093671/3678/3672/3558/3659 ou TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO,
localizado na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179 – Centro, Maceió/AL, CEP:
57020-645, fone: (82) 2121-8294/8201/8205, neste ato representado por XXXXX, RG
nº XXXX SSP/XX, CPF nº XXXX, doravante denominado Órgão Participante, resolvem
registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ
….....................,
sediada
em
…...................,
representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRE/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TJ/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

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

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
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b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas
pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência desta Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.

5.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
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e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade;
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
e.3) registro no Ministério da Saúde;
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
6 – DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
6.1
Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata
de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1 Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82)
3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado na
Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do Trabalho
da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179, 4º
andar, Anexo II, – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A entrega deverá ser
agendada através do telefone (82) 2121-8294/8201/8205.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
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a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
8.4, alínea “b”.
8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
A 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 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
8.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a)0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
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Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso
de
inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto no item 5.1 do Termo de Referência, bem como
a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato
celebrado.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
8.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
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pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
Será promovido o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

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

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa
Representante da empresa
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SEI/TRE-AL - 0595980 - Informação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5624 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,

Sr. Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços de material de
consumo – copos descartáveis.
Foi elaborada minuta de edital contemplando as quantidades solicitadas pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas, bem como pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, uma vez que ambos os órgãos
aderiram à IRP nº 27/2019, conforme comprovante nº 0585291.
Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
exclusividade na participação do certame, considerando o valor estimado para aquisição e o que dispõe a
Lei Complementar nº 123/2016.
Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela administração, como já foi
devidamente fundamentado em outros procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório do edital,
devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia, sempre que o preço de
referência for utilizado como critério de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é
obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os termos da minuta
apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus ulteriores termos.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Analista Judiciário, em
18/09/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Coordenador, em
18/09/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0595980 e o código
CRC 88857D74.
https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=638532&infra_siste…
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

Ciente da Informação 5624, da SLC (0595980).
Sigam os autos à análise da AJ-DG, em atenção ao
disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597611 e o código CRC 90610307.

0007006-61.2017.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Tendo em vista o que prescreve o item 1, da tabela
de veriﬁcação aprovada pela Portaria nº 226/2018 ("Foi
autuado processo administrativo especíﬁco para a aquisição
pretendida?"), parece de bom alvitre que se inicie um
procedimento voltado para a presente aquisição, com o
aproveitamento dos elementos e documentos pertinentes,
possivelmente a partir do despacho SEALMOX (0446869),
datado de 06/10/2018 e constante da parte ﬁnal do volume II,
dos presentes autos.
Ao ensejo, confrontando a última aquisição de
copos descartáveis (do tipo não degradável) em setembro de
2017 (0289385), nestes autos, tem-se que a presente aquisição
(do tipo degradável) importará custos quase dez vezes maior
que a última aquisição, considerando o valor unitário e total
do item.
Dessa forma, com a devida vênia, consulta-se Vossa
Senhoria, na qualidade de autoridade que regulamentarmente
aprova a aquisição, acerca da pertinência do prosseguimento
do procedimento, tal como formatado.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/09/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598073 e o código CRC 81552D72.
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DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.

Em atenção ao Despacho AJ-DG 0598073, remeto os
autos à COMAP para que proceda a abertura de novo
procedimento para tramitação da aquisição ora pretendida,
servindo-se dos elementos a partir do despacho SEALMOX
(0446869), datado de 06/10/2018 e constante da parte ﬁnal do
volume II, dos presentes autos.
Quanto à conveniência e oportunidade da
aquisição, assinalo que a proposição de compra de copo
descartável produzido com material não poluente foi
veiculada nestes autos em face das ponderações da Sra.
representante do Núcleo Sócio Ambiental, na Informação
1332 (0504198), conforme consta de nosso Despacho
0504542.
Revendo a tramitação à luz das considerações da
Assessoria Jurídica, observo que o Termo de Referência, em
sua versão ﬁnal (0565316), não fora aprovado. Essa situação
pode ter decorrido das intervenções no sentido de se aferir a
viabilidade orçamentária da demanda, a exemplo dos
despachos 0554121 e 0570993, pelo fato bem apontado no
mencionado Despacho 0598073, da signiﬁcativa diferença de
preços entre o material indicado para a compra e aquele
adquirido anteriormente (copos descartáveis comuns).
Nesse aspecto, pondero ser conveniente incluir nos
autos os estudos e conclusões do Núcleo Sócio Ambiental
acerca da matéria, incluindo proposições dos órgãos que
aderiram à IRP (0590373), fruto de debates promovidos em
reuniões setoriais noticiadas a este Gabinete.
Dessa forma, remeto os autos também ao ilustre
Assessor Jurídico, pedindo vênia para sugerir, como medida
prévia à continuidade de tramitação destes autos, a oitiva do
referida Núcleo, no que respeita a avaliação do custo
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benefício da aquisição, considerando o confronto de preços
destacado e as questões sócio ambientais debatidas.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604441 e o código CRC D02B44B2.
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Maceió, 07 de outubro de 2019.

Senhora Presidente do Núcleo Sócio Ambiental,

Tendo em vista a questão suscitada por esta AJ-DG,
no
evento 0598073,
inclusive
remetendo
a
análise
da contratação à autoridade que regulamentarmente aprova o
termo de referência, e em face do desdobramento sugerido
pelo Sr. Secretário de Administração, no evento 0604441, in
fine, seguem os presentes autos a esse douto Núcleo Sócio
Ambiental, para as manifestações que entender necessárias.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/10/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604651 e o código CRC 3859FBFE.
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Maceió, 09 de outubro de 2019.

Em atenção ao Despacho AJ-DG 0604651, venho
informar que a escolha pela compra de copos descartáveis (do
tipo degradável), deu-se após reunião da ECOREDE da Justiça
Alagoana, que é fruto do termo de cooperação ﬁrmado
entre TJ/AL, TRE/AL, TRT/AL e JFAL e tem como objetivo
promover ações conjuntas entre as instituições nos seguintes
temas: 1- Racionalização e redução de custos; 2- Logística
integrada de veículos; 3- Capacitação; 4- Destinação adequada
de
resíduos;
e,
5- Compras
sustentáveis
e
compartilhadas.
A mesma foi realizada no último dia 30/08/2019, às
14h,
no
Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
19ª
Região. Neste encontro, ﬁcou decidido que em cumprimento a
meta do CNJ, conforme Portaria Nº 88 de 28/05/2019 (Institui
e regulamenta o Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2019), e, para
que se realize as compras compartilhadas de maneira
sustentável no âmbito da Justiça, precisaríamos escolher um
item que comtemplasse uma necessidade comum à todos os
órgãos do Poder Judiciário. Por decisão unânime dos
representantes dos órgãos ali presentes, ﬁcou decidido que o
primeiro item a ser comprado de forma compartilhada seria o
copo descartável biodegradável. Considerando-se que no
TRE-AL já se encontrava tramitando um processo para
aquisição de copos descartáveis, alinhamos que, neste
primeiro momento, seríamos o órgão demandante, e, que os
demais
órgãos
entrariam
como
partícipes,
Evento
(0595964). Também estabeleceu-se que na sequência,
realizaremos outras aquisições de forma sustentável e
compartilhada entre as instituições citadas anteriormente.
Neste sentido, consideramos que a aquisição de
copos descartáveis biodegradáveis, apesar de seu custo mais
Anexo Despacho
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elevado, contribui positivamente para a preservação do meio
ambiente, uma vez que após serem utilizados, poderão ser
descartados com o lixo convencional, pois se degradam
rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Presidente do Núcleo, em 09/10/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 09/10/2019, às 18:51, 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
0606537 e o código CRC 7FA0096F.
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos, para atendimento
do Despacho GSAD 0604441, no que diz respeito à abertura
de novo procedimento, nos moldes apontados pelo senhor
Secretário de Administração, em atenção ao Despacho AJDG 0598073.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/10/2019, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606649 e o código CRC A787DCFD.
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Maceió, 10 de outubro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Em face do Despacho de Vossa Senhoria (0604441),
determinando o encaminhamento dos autos à COMAP para
que procedesse à abertura de novo procedimento para
tramitação da aquisição ora pretendida, servindo-se dos
elementos a partir do despacho SEALMOX (0446869), bem
como da resposta do Núcleo Sócio Ambiental acerca da
matéria (0606537) e da pendência de aprovação da última
versão do Termo de Referência (0565316), devolvemos-lhe os
presentes autos, para as medidas cabíveis.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/10/2019, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606891 e o código CRC F5FD2EAA.
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.

Em atenção ao Despacho AJ-DG 0606891, reportome ao Despacho GSAD 0604441, para remeter os presentes
autos à SEALMOX/COMAP.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607913 e o código CRC 14A9060B.
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Maceió, 15 de outubro de 2019.
À AJ-DG.
Senhor Assessor,
Em observância ao disposto no art. 7º da Resolução TREAL nº 15.787, de 15/2/2017, e considerando a instrução destes autos,
especialmente o pronunciamento do Núcleo Sócio-ambiental
(0608635), aprovo o Termo de Referência (0608621) e encaminho o
feito para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2019, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609204 e o código CRC A4899FDC.

0008919-10.2019.6.02.8000
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0008919-10.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS BIODEGRADÁVEIS

Parecer nº 2200 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de Registro de Preços de material de
consumo
–
copos
biodegradáveis,
para
atender
à demanda das Unidades Administrativas do TRE/AL,
consoante Termo de Referência (0608621) elaborado pela
SEALMOX.
2. DO PROCEDIMENTO

No despacho contido no evento 0609204, o Senhor
Secretário de Administração aprovou o termo de referência
apresentado pela SEALMOX nos termos do art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Encaminhados os autos à SEIC para pesquisa de
preços (0608600), aquela unidade encontrou os seguintes
preços médios conforme resumo abaixo e Planilhas de
Estimativa de Preços dos eventos 0562856 e 0562883:

A SEIC ressaltou que apenas a empresa Biocopo
apresentou cotação para o copo de 80ml (0558290) e que,
analisando as Atas de Registro de Preços oriundas dos
Pregões Eletrônicos do Relatório do Banco de Preços
(0558286), observou que, quando havia aquisição de copo
descartável para café de 50ml ou de 80ml, referiam-se a copos
de plástico - polipropileno e, quando havia aquisição de copos
com material tipo amido de milho (ácido poliático), eram
apenas para copos de 110 ou 180 ml.
Em virtude da ponderação acima, o
TR foi
atualizado, para excluir o item copo de 80ml (0608621).
Divulgada a Intenção de Registro de Preços
(0608630), o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região demonstraram
interesse em participar da licitação.
Na sequência, 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
Constratações - SEIC (0608631) ratiﬁcou a pesquisa
anterior, consolidando a estimativa do item em R$ 21,37 (
vinte e um reais e trinta e sete centavos).
No evento 0608625 consta reserva de crédito, a
cargo da COFIN.
Em seguida, a SLC/COMAP elaborou a minuta de
edital (0608632). No evento 0608633, tem-se a justiﬁcativa da
SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de exclusividade
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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.
Em seguida, 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 o o Registro
de Preços de material de consumo – copos descartáveis.
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. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013.
Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no termo de referência (0608621).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, 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
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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.
No que concerne à minuta da ata de registro de
preços, vê-se que se conforma à regulamentação de regência.
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.
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina a Portaria Presidência nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de veriﬁcação 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
Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição pretendida?
1

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM
0608634.

2

A contratação pretendida integra o planejamento de contratações?

Em
que
pese
a
NÃO informação
contida
no item 1.3 do termo
de referência.

TERMO DE REFERÊNCIA
3

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

4

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

5

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

6

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

N/A

7

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

SIM

8

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

N/A

9

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

N/A

10

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

N/A

11

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

12

O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação de atestados de
N/A
capacidade técnica?
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0608621

13

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

14

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

N/A

15

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

N/A

16

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

N/A

17

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

N/A

18

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

N/A

19

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

N/A

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
20

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

N/A

21

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

SIM

22

O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

SIM

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente?

SIM 0609204

PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM 0608600

25

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

26

Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

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

SIM

0562856
0562883

MINUTA DO EDITAL
Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde
que o objeto da contratação não implique em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)
28

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

29

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

30

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

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
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 razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento N/A
favorecido e diferenciado)?

Competitividade
33

Os autos do processo administrativo estão instruídos com justiﬁcativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que tenham potencial para reduzir o universo de SIM
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 custos unitários afetos aos bens/serviços que serão N/A
adquiridos?

35

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

36

A minuta do edital contém deﬁnição da forma de apresentação de lances, dos critérios

Parecer 2200 (0609645)
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36

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?

41

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

42

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

SIM

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento equivalente estabelece
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?

0608632

irreajustável

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

Parecer 2200 (0609645)
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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

55

56

Foi veriﬁcada a eventual incidência das
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
Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação
SIM
no DOU, da intenção de registro de
preços?
Caso
negativo,
existe
justificativa?

Próxima fase

0608630

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
61

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

62

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

63

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

6.

0608625

CONCLUSÃO

Pelo exposto, nos termos do parágrafo único do
art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a
minuta do edital de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço (0608632),
objetivando o Registro de Preços para aquisição de material
de consumo - copos descartáveis, com a participação do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal
Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o §
6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.

Parecer 2200 (0609645)
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À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 17/10/2019, às 16:55, 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 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609645 e o código CRC BFDD42AA.
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0609645v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 21 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, objetivando o Registro de Preços
para aquisição de material de consumo - copos descartáveis, com a
participação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do
Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o § 6º, do
art. 4º do Decreto nº 7.892/2013, consoante minuta 0608632,
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer 2200 (0609645).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/10/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611377 e o código CRC 3DB01A89.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0008919-10.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO

: Termo de referência. Registro de preços. Aquisição de material de consumo – copos descartáveis.

Decisão nº 3166 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Analiso, nesta oportunidade, feito que, relacionado ao
Processo SEI nº 0007006-61.2017.6.02.8000, cuida da aquisição de
material de consumo – copos descartáveis, nos termos do Termo de
Referência e anexo único atualizados (0608621).
Após apreciar a instrução reproduzida, constato que
sobressaem os termos do Parecer da Assessoria Jurídica da DiretoriaGeral nº 2200 (0609645) que, após a necessária análise, ratiﬁcou o
texto apresentado pela Seção de Licitação e Contratos (0608632).
Tudo posto, APROVO a minuta do edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA e do tipo menor preço
(0608632), objetiva o Registro de Preços para aquisição de material
de consumo - copos descartáveis, com a participação do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da
19º Região, que atuarão no certame como Órgãos Participantes em
conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013 e, com
isso AUTORIZO a abertura da fase externa respectiva.
Remeta-se à Secretaria de Administração para a
formalização do instrumento, sua publicação e demais providências
necessárias a regular evolução dos presentes autos.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/10/2019, às 16:13, 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
0611939 e o código CRC 89997ED2.
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Decisão 3166 (0611939)
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

À SLC.
Para cumprimento da Decisão 3166 da Presidência
(0611939) e demais providências pertinentes.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2019, às 18:51, 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
0612423 e o código CRC B0E5B5F6.
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SIASGnet IRP
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp...

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
23/10/2019 15:51:30

Gerenciar Fases da IRP

Dados da IRP
Órgão da UASG

* N° da IRP

UASG Gerenciadora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00027/2019 - Confirmação
Data Provável da Licitação

Fase Atual

25/11/2019

Confirmação

Data Limite para Confirmação de Participação
25/10/2019
Objeto da IRP
Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase
Selecione
Data Limite para Envio de Propostas
Apenas Prorrogar? 04/09/2019
Prorrogar Data para Confirmação de Participação 25/10/2019

* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do Tipo de
Item
Item

Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Valor
Unitário
Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de Entrega Quantidade
70011 TRIBUNAL
REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

1 Material

407921-Copo
descartável

Centena

Menor Valor

925343 TRIBUNAL DE
21,3700 JUSTIÇA DO
ESTADO DE
ALAGOAS

1500

Maceió/AL

80022 TRIBUNAL
REGIONAL DO Maceió/AL
TRABALHO DA
19A. REGIAO

Situação

750 Confirmação

1000

Um registro encontrado.

Reabrir Fase do Item

Confirmar
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Comprovante de confirmação da IRP nº 27-2019 (0612941)
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INFORMAÇÃO Nº 6455 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,

Trata-se de procedimento visando o registro de preços de copos biodegradáveis.
Tendo em vista que o presente procedimento teve Intenção de Registro de Preços
solicitada por outros órgão (TJ-AL e TRT 19ª Região) , foi necessário aguardar por dois
dias a inclusão da confirmação destes órgão para licitação. Sendo que tal prazo só se
encerrará nesta data.
Ocorre que desde ontem, a partir das 16h, não é mais possível efetuar a publicação
com as regras do antigo decreto (SEI 0614056).
Diante da proximidade com o final do exercício, questiono se a licitação deverá ocorrer
ainda neste exercício.
Solicito ainda, por oportuno, na hipótese de vierem os autos para a confecção de
minuta de edital adequada ao Decreto nº 10.024/2019, que se indique o modo de
disputa que deverá ser adotado para o presenete procedimento (aberto ou aberto e
fechado), bem como se escolhido o sistema aberto indicar o intervalo mínimo de
diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2019, às 09:36, 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
0614039 e o código CRC B5E33557.
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Indisponibilidade do SIASG, SIASGNet e
Comprasnet no próximo dia 25
Início / Notícias / Indisponibilidade do SIASG, SIASGNet e…

Notícias

out

24
2019

Os sistemas SIASG, SIASGNet e o Comprasnet, que compõem a plataforma de compras
públicas do governo federal, carão indisponíveis a partir das 19h de sexta-feira (25 de
outubro) até às 19h de segunda-feira (28 de outubro) para manutenção.
A interrupção do serviço tem como objetivo implantar as novas funcionalidades do pregão
eletrônico, decorrentes do novo Decreto nº 10.024, de 2019.
A implantação inaugura a nova sala de disputa do pregão, muito mais intuitiva e de fácil
operação. A atualização da plataforma do Comprasnet é fruto da parceria rmada entre
o Sebrae e o Ministério da Economia que promoverá a modernização do sistema de compras
Estamos
públicas do Governo Federal – denominada ComprasNet
4.0. of ine
Em caso de dúvidas, consulte as novidades em novo pregão eletrônico ou entre em contato
com a Central de atendimento pelo 0800 978 9001.

·

·

·

https://www.inovecapacitacao.com.br/indisponibilidade-do-siasg-siasgnet-e-comprasnet-no-proximo-dia-25/

Informação sobre indisponibilidade do comprasnet dia 28/10/19 (0614052)
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Comprasnet
Home

Sobre Nós

Categoria: Notícias

Cursos

Soluções

24/10/2019

Palestrantes

Notícias

Contato

 
 

ANTERIOR

E se todos os projetos

 ferroviários disponíveis
para transporte de cargas
saíssem do papel?

Notícias Relacionadas
E se todos os projetos

Ministério do Turismo

ferroviários disponíveis

entrega 694 obras em

para transporte de

todo País: os

cargas saíssem do

investimentos em

papel?

infraestrutura turística

24/10/2019

ultrapassaram R$ 418
milhões
24/10/2019

PEC paralela assegura

Frente Parlamentar

transferências

para a Transparência

voluntárias para

dos Gastos Públicos é

estados e municípios

instalada no Senado

24/10/2019

24/10/2019

CCT aprova emendas

PF investiga grupo de

ao Orçamento de 2020

empresas que fraudava

e ao Plano Plurianual

licitações da Petrobras

2020-2023

23/10/2019

24/10/2019

Pesquisar
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SIASGnet-DC - Alterar/Excluir Aviso de Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/manterAvisoLicit...

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

24/10/2019 16:35:04

Alterar/Excluir Aviso de Licitação

A partir de 28/10/2019, entrará em vigor o novo Decreto do Pregão Eletrônico. As publicações nas regras atuais serão permitidas
somente até o dia 25/10/2019.
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Modalidade de Licitação

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Pregão

00076/2019

Nº do Processo
Dispensa/Inexigibilidad
0008672-29.2019
Pedido
de Cotação
Eventos
Quantidade de Itens
Sub-rogação 36
Apoio
Objeto
Sair
Aquisição de material de

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação
Menor Preço

Equalização de ICMS

Internacional

consumo (material elétrico e eletrônico) necessário para atender as demandas ordinárias
das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante os meses finais do
exercício de 2019 e para o exercício de 2020.

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

* Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

28/10/2019

* CPF do Responsável

* Nome

* Função

012.995.344-06

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Disponibilidade do Edital

* Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 28/10/2019

* Das 08:00 * às 17:00 e das

às

Endereço

* Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

* Código do Município * Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

82

21227764

7765

27855

Maceió/AL

Fax

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

* Em 21/11/2019

Salvar Aviso

às 14:00 no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Excluir Aviso

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Comprovante de impossibilidade de publicação no comprasnet (0614056)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.

Em resposta à Informação 6455, da SLC (0614039),
assinalo que o feito deve ser continuidade, em homenagem
aos princípios que norteiam as aquisições públicas,
especialmente o da eﬁciência e da economidade, dado o
avançado da instrução, inclusive com expectativa de outros
órgãos que responderam à IRP.
Quanto ao modo de disputa, considerando as novas
diretrizes do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, a
instrução do feito, levada a cabo na sistemática do Decreto
anterior, o nº 5.450/2005, não nos habilita a indicar intervalos
mínimos de diferença de valores, que poderão ser deﬁnidos
nas rotinas de planejamento e ﬁxação da estratégia de
aquisição, considerando os itens de aquisição/contratação. No
presente caso, indico que se adote o modo de disputa aberto
fechado de que trata o inciso II do art. 31 do novo Decreto.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2019, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614905 e o código CRC 36232CD2.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região,
que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o
§ 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002 e pelos Decretos nos 10.024, de 20/09/2019 e 7.892 de 23/01/2013 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nos 123, de 14/12/2006 e 147, de
07/08/2014, o Decreto no 6.204, de 05/09/2007, a Portaria TRE/AL nº 212, de
18/06/2001, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU), edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, conforme quantidades e especificações
descritas neste Edital e seu Anexo I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido
ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
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necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo mínimo
a ser solicitado disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação,
aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;
a)

b)

e

celebrar

contratos

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

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

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
d)
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que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
e)

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).
f)

4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) No item único deste edital que prevê participação exclusiva para
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
5.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
5.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.
6.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário do item;
b) Marca;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I e I-A;
7.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
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7.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentação.
7.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.
7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.
8.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
8.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.14.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
8.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
8.17.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.19.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
8.20.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.
8.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
1.1.1.no pais;
1.1.2.por empresas brasileiras;
1.1.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;
1.1.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
8.23.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
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8.24.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8.25.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art.
26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso
V, sob pena de desclassificação.
9.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3.1. O preço unitário máximo fixado é de R$ 21,37 (vinte e um reais e
trinta e sete centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
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9.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
9.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo,
e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.8.
O Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, na Seção de
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82)
3328-1947, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença
será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
9.8.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem
no sistema.
9.8.3. O ensaio adotado à verificação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na verificação das informações obrigatórias dos
produtos (a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade
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total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim como na contagem
do quantitativo total.
9.8.4. Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no
copo, e não poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido
quente, e não poderá haver deformação do produto, ou mesmo a
impossibilidade ou dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de
temperatura.
9.8.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
9.8.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes no Termo de Referência.
9.8.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.8.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a
ressarcimento.
9.8.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for o caso.
9.8.10. Serão dispensados do procedimento relativo à apresentação de
amostras, os licitantes que ofertarem o produto especificado no termo de
referência das marcas Estilo Pack, Eecoo, Embrapec, haja vista que a unidade
demandante já efetuou a análise destas marcas.
9.8.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
9.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
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negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
9.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
9.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
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Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
10.5.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.6.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.7.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.8.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.9.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
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10.10.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:
10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
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10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
10.11.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
11.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c) conter a descrição do item ofertado, inclusive marca e modelo;
d) conter o preço unitário do item ofertado.
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11.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.
11.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
12.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
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12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
12.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

13.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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15- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
15.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamente aceito.
15.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto
necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência,
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
15.5.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
15.6.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
15.7.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1 e 15.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 15.13 deste edital, bem como na legislação de
regência.
15.8.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
15.9.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
15.10.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados
pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
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15.11.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
15.12.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, §3º
do Decreto nº 7.892/2013.
15.13.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

15.13.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 15.13. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.13.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
15.14.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
15.14.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
15.15.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro
de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as
certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo
máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação das mesmas.
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15.16.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto nº
7.892/2013.
15.17.
As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
15.18.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.
16.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
16.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no
certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas
nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
17 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
17.1.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o órgão gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços
e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
17.2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região são órgãos participantes do Registro de Preços e integrarão
a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.
18 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
18.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
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18.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 26.9 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
18.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.
18.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
18.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
18.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
18.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
18.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
18.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

19 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
19.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
20.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome
do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar
a presente Ata, conforme subitem 14.15 deste Edital.
20.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
21 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
21.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
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de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 14.15.
21.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.
e.3) registro no Ministério da Saúde
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
j) Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
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deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
k) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
22 – DA PUBLICIDADE.
18.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II
do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
23 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
23.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
dos seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do
telefone (82) 3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado
na Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020919. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur
Jucá, nº 179, 4º andar, Anexo II – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 21218294/8201/8205.
23.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
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b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
23.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
23.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

23.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
23.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b”.
24 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
24.1.
A 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.
24.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, 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.
24.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
24.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a) 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
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b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor do(s) item (ns) não entregue(s) da Nota de Empenho.
24.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
24.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
24.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
24.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
24.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, 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.
24.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
24.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
24.10.
Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
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24.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

24.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
24.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da
penalidade no Diário Eletrônico.
24.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
24.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
25 – DO PAGAMENTO.
25.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal
respectiva.
25.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

25.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

25.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
25.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
25.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

26 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
26.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.30. (Material de Consumo), bem
como à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
(Órgãos Participantes).
27 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
27.1.
O item solicitado deverá utilizar como matéria-prima fontes renováveis,
como soja, amido de arroz, amido de milho, papelão e cana-de-açúcar (NÃO
POLUENTES), e que, uma vez utilizados, poderão ser descartados com o lixo
convencional, pois se degradam rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
27.2. É imperativo que o fornecedor entregue o produto constituído por materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
28.1.

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

28.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
28.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
28.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
28.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
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28.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
28.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração.
28.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.11.
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.
28.12.
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.
28.13.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
28.14.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
28.15.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser
retirado
em
Maceió,
ou
ainda,
nos
sites
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
28.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações, quantidades e valor máximo unitário do material;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
28.17.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Minuta de edital ajustada ao novo decreto (0616313)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 180

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de copos biodegradáveis, alta gramatura, para as
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades,
correlatas ao atendimento ao público externo, no exercício de 2019 e 2020.
1.1 A aquisição deverá ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição, ainda neste
exercício, todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de
Contratações (PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, item
21.)
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias
corridos.
2.3
Acondicionar
o
material/produto
constante
deste
Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas,
por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes, e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade.
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes, enviados por e-mail, ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de
Empenho, ambos encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08:00 às 18:00 horas, de segundas às quintas-feiras e,
das 08:00 às 13:30 horas, às sextas–feiras.
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis, após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e, encaminhado para
pagamento.
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e também
convencional, variável, de acordo com a gravidade dos casos, conforme segue:
5.1
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atr
aso, limitada, a incidência, a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
5.2 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada, a incidência, a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia, será
considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso, na entrega do
objeto, por período superior ao previsto no item 5.1, bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso, injustificado, estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso, o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
As multas de mora e convencional, por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante, não ultrapassarão o limite de 10%, do valor
total, do contrato celebrado.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o envio da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do
TRE/AL;
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento;
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais, determinados pela legislação tributária;
6.5 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%
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais,
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado;
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade, que esteja
disponível à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por
unidade competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado, deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
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8. DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido de
arroz, papelão, cana-de açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes materiais),
para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou
externamente. A embalagem deverá conter, externamente, os dados de
identificação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de
degradação biológica.
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as amostras
analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato de já ser fornecedor do
TRE/Alagoas não exime o produto de ser testado, caso a marca seja diversa das
apontadas como referência.
O ensaio adotado à verificação de
consiste, inicialmente, na verificação das
(a norma exige que estejam impressas
quantidade e o peso mínimo de cada
quantitativo total.

qualidade do produto copo 180ml,
informações obrigatórias dos produtos
na embalagem a capacidade total, a
copo), assim como na contagem do

Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não
poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não
poderá haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou
dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 O grande diferencial do item solicitado é o fato de que deverá utilizar como
matéria-prima fontes renováveis, como soja, amido de arroz, amido de milho,
papelão e cana-de-açúcar (NÃO POLUENTES), e que, uma vez utilizados,
poderão ser descartados com o lixo convencional, pois se degradam
rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
Por serem feitos a partir de fontes renováveis, os produtos tem uma grande
vantagem ambiental frente aos plásticos convencionais. Há estimativas de que
um pedaço de plástico possa levar até 450 anos para se decompor, enquanto os
modelos biodegradáveis, sob condições específicas de umidade, calor, luz e
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nutrientes orgânicos, pode ser decomposto em 180 dias. É imperativo que o
fornecedor entregue o produto constituído por materiais reciclados, atóxicos e
biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO UNITÁRIO DO MATERIAL

ITEM

1

MATERIAL

UNIDADE

TOTAL DA
ATA

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRE/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O TJ/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
(R$)

3.250

1.500

750

1.000

21,37

Copo descartável para água, em material biodegradável e
atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade
de 180ml, confeccionado em material biodegradável, tipo
amido de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-deaçúcar, papel reciclado de madeira de reflorestamento
(mínimo de 65% destes materiais), para utilização de
líquidos frios e quentes e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos. Pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50
pacotes.
CENTENA
Os copos deverão ser homogêneos, isentos de materiais
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter,
externamente, os dados de identificação, procedência e
quantidade. O produto deverá atender às condições gerais
da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação biológica.

Minuta de edital ajustada ao novo decreto (0616313)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 186

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
( ) Sim
( ) Não
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, na Avenida Aristeu de Andrade, nº
377, bairro Farol, CEP 57.051-090, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.50406, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado Órgão Gerenciador,
e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal
Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919, fone: (82) 40093671/3678/3672/3558/3659 ou TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO,
localizado na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179 – Centro, Maceió/AL, CEP:
57020-645, fone: (82) 2121-8294/8201/8205, neste ato representado por XXXXX, RG
nº XXXX SSP/XX, CPF nº XXXX, doravante denominado Órgão Participante, resolvem
registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ
….....................,
sediada
em
…...................,
representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRE/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TJ/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no edital do Pregão Eletrônico nº
XX/2019:
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VALOR
TOTAL
(R$)
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Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
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b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas
pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência desta Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.

5.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
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e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade;
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
e.3) registro no Ministério da Saúde;
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
l) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
m)Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
n) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
6 – DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
6.1
Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata
de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1 Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
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de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82)
3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado na
Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do Trabalho
da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179, 4º
andar, Anexo II, – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A entrega deverá ser
agendada através do telefone (82) 2121-8294/8201/8205.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
8.4, alínea “b”.
8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
A 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
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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 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
8.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a)0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso
de
inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto no item 5.1 do Termo de Referência, bem como
a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato
celebrado.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
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8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
8.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
Será promovido o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

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

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa
Representante da empresa
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INFORMAÇÃO Nº 6595 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhora Secretária em exercício,
apresento minuta de edital ajustada ao novo Decreto do Pregão
(10.024/2019).
Solicito que sejam ratiﬁcados e deﬁnidos novos prazos, se for o
caso para os seguintes itens:
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e
11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item
9.6 e 9.7 e 10.6).
Em conformidade com orientação verbal da Senhora Chefe da
Seção de Almoxarifado, foi incluído o prazo de 5 dias uteis para apresentação
da amostra.
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento
não inclui intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o
modo aberto e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária,
solicito a indicação do intervalo.
Após solicito o encaminhamento dos autos à AJ-DG.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/10/2019, 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?
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INFORMAÇÃO Nº 6596 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SEALMOX,
para manifestar sua concordância com os itens 9.8 do edital e
seguintes que tratam da apresentação da amostra.
Atenciosamente,
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2019.
À SLC,
manifestando concordância com os itens 9.8 do edital e seguintes, que tratam da
apresentação da amostra.
Atenciosamente,
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região,
que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o
§ 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002 e pelos Decretos nos 10.024, de 20/09/2019 e 7.892 de 23/01/2013 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nos 123, de 14/12/2006 e 147, de
07/08/2014, o Decreto no 6.204, de 05/09/2007, a Portaria TRE/AL nº 212, de
18/06/2001, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU), edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, conforme quantidades e especificações
descritas neste Edital e seu Anexo I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido
ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
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necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo mínimo
a ser solicitado disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação,
aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;
a)

b)

e

celebrar

contratos

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

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

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
d)
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que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
e)

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).
f)

4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) No item único deste edital que prevê participação exclusiva para
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
5.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
5.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.
6.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário do item;
b) Marca;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I e I-A;
7.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
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7.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentação.
7.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.
7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.
8.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
8.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.14.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
8.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
8.17.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.19.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
8.20.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.
8.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
1.1.1.no pais;
1.1.2.por empresas brasileiras;
1.1.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;
1.1.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
8.23.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
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8.24.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8.25.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art.
26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso
V, sob pena de desclassificação.
9.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3.1. O preço unitário máximo fixado é de R$ 21,37 (vinte e um reais e
trinta e sete centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
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9.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
9.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo,
e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.8.
O Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, na Seção de
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82)
3328-1947, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença
será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
9.8.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem
no sistema.
9.8.3. O ensaio adotado à verificação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na verificação das informações obrigatórias dos
produtos (a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade
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total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim como na contagem
do quantitativo total.
9.8.4. Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no
copo, e não poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido
quente, e não poderá haver deformação do produto, ou mesmo a
impossibilidade ou dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de
temperatura.
9.8.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
9.8.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes no Termo de Referência.
9.8.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.8.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a
ressarcimento.
9.8.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for o caso.
9.8.10. Serão dispensados do procedimento relativo à apresentação de
amostras, os licitantes que ofertarem o produto especificado no termo de
referência das marcas Estilo Pack, Eecoo, Embrapec, haja vista que a unidade
demandante já efetuou a análise destas marcas.
9.8.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
9.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
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negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
9.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
9.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
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Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
10.5.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.6.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.7.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.8.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.9.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
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10.10.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:
10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
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10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
10.11.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
11.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c) conter a descrição do item ofertado, inclusive marca e modelo;
d) conter o preço unitário do item ofertado.
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11.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.
11.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
12.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
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12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
12.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

13.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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15- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
15.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamente aceito.
15.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto
necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência,
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
15.5.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
15.6.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
15.7.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1 e 15.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 15.13 deste edital, bem como na legislação de
regência.
15.8.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
15.9.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
15.10.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados
pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
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15.11.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
15.12.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, §3º
do Decreto nº 7.892/2013.
15.13.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

15.13.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 15.13. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.13.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
15.14.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
15.14.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
15.15.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro
de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as
certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo
máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação das mesmas.
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15.16.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto nº
7.892/2013.
15.17.
As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
15.18.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.
16.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
16.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no
certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas
nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
17 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
17.1.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o órgão gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços
e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
17.2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região são órgãos participantes do Registro de Preços e integrarão
a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.
18 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
18.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Minuta ajustada com novo decreto (0616580)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 219

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
18.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 28.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
18.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.
18.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
18.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
18.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
18.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
18.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
18.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

19 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
19.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
20.1.

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

Minuta ajustada com novo decreto (0616580)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 220

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar
a presente Ata, conforme subitem 15.16 deste Edital.
20.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
21 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
21.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
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de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 15.16.
21.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.
e.3) registro no Ministério da Saúde
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
j) Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
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deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
k) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
22 – DA PUBLICIDADE.
18.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II
do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
23 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
23.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
dos seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do
telefone (82) 3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado
na Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020919. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur
Jucá, nº 179, 4º andar, Anexo II – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 21218294/8201/8205.
23.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
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b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
23.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
23.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

23.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
23.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
24.4, alínea “b”.
24 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
24.1.
A 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.
24.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, 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.
24.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
24.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a) 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
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b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor do(s) item (ns) não entregue(s) da Nota de Empenho.
24.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
24.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
24.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
24.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
24.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, 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.
24.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
24.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
24.10.
Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
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24.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

24.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
24.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da
penalidade no Diário Eletrônico.
24.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
24.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
25 – DO PAGAMENTO.
25.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal
respectiva.
25.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

25.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

25.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
25.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
25.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

26 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
26.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.30. (Material de Consumo), bem
como à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
(Órgãos Participantes).
27 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
27.1.
O item solicitado deverá utilizar como matéria-prima fontes renováveis,
como soja, amido de arroz, amido de milho, papelão e cana-de-açúcar (NÃO
POLUENTES), e que, uma vez utilizados, poderão ser descartados com o lixo
convencional, pois se degradam rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
27.2. É imperativo que o fornecedor entregue o produto constituído por materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
28.1.

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

28.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
28.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
28.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
28.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
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28.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
28.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração.
28.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.11.
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.
28.12.
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.
28.13.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
28.14.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
28.15.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 28.13, no caso de ser
retirado
em
Maceió,
ou
ainda,
nos
sites
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
28.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações, quantidades e valor máximo unitário do material;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
28.17.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de copos biodegradáveis, alta gramatura, para as
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades,
correlatas ao atendimento ao público externo, no exercício de 2019 e 2020.
1.1 A aquisição deverá ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição, ainda neste
exercício, todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de
Contratações (PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, item
21.)
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias
corridos.
2.3
Acondicionar
o
material/produto
constante
deste
Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas,
por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes, e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade.
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes, enviados por e-mail, ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de
Empenho, ambos encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08:00 às 18:00 horas, de segundas às quintas-feiras e,
das 08:00 às 13:30 horas, às sextas–feiras.
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis, após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e, encaminhado para
pagamento.
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e também
convencional, variável, de acordo com a gravidade dos casos, conforme segue:
5.1
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atr
aso, limitada, a incidência, a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
5.2 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada, a incidência, a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia, será
considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso, na entrega do
objeto, por período superior ao previsto no item 5.1, bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso, injustificado, estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso, o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
As multas de mora e convencional, por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante, não ultrapassarão o limite de 10%, do valor
total, do contrato celebrado.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o envio da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do
TRE/AL;
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento;
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais, determinados pela legislação tributária;
6.5 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%
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais,
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado;
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade, que esteja
disponível à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por
unidade competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado, deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
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8. DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido de
arroz, papelão, cana-de açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes materiais),
para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou
externamente. A embalagem deverá conter, externamente, os dados de
identificação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de
degradação biológica.
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as amostras
analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato de já ser fornecedor do
TRE/Alagoas não exime o produto de ser testado, caso a marca seja diversa das
apontadas como referência.
O ensaio adotado à verificação de
consiste, inicialmente, na verificação das
(a norma exige que estejam impressas
quantidade e o peso mínimo de cada
quantitativo total.

qualidade do produto copo 180ml,
informações obrigatórias dos produtos
na embalagem a capacidade total, a
copo), assim como na contagem do

Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não
poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não
poderá haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou
dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 O grande diferencial do item solicitado é o fato de que deverá utilizar como
matéria-prima fontes renováveis, como soja, amido de arroz, amido de milho,
papelão e cana-de-açúcar (NÃO POLUENTES), e que, uma vez utilizados,
poderão ser descartados com o lixo convencional, pois se degradam
rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
Por serem feitos a partir de fontes renováveis, os produtos tem uma grande
vantagem ambiental frente aos plásticos convencionais. Há estimativas de que
um pedaço de plástico possa levar até 450 anos para se decompor, enquanto os
modelos biodegradáveis, sob condições específicas de umidade, calor, luz e
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nutrientes orgânicos, pode ser decomposto em 180 dias. É imperativo que o
fornecedor entregue o produto constituído por materiais reciclados, atóxicos e
biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO UNITÁRIO DO MATERIAL

ITEM

1

MATERIAL

UNIDADE

Copo descartável para água, em material biodegradável e
atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade
de 180ml, confeccionado em material biodegradável, tipo
amido de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-deaçúcar, papel reciclado de madeira de reflorestamento
(mínimo de 65% destes materiais), para utilização de
líquidos frios e quentes e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos. Pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50
pacotes.
CENTENA

TOTAL DA
ATA

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRE/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O TJ/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
(R$)

3.250

1.500

750

1.000

21,37

Os copos deverão ser homogêneos, isentos de materiais
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter,
externamente, os dados de identificação, procedência e
quantidade. O produto deverá atender às condições gerais
da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação biológica.
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ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
( ) Sim
( ) Não
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, na Avenida Aristeu de Andrade, nº
377, bairro Farol, CEP 57.051-090, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.50406, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado Órgão Gerenciador,
e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal
Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919, fone: (82) 40093671/3678/3672/3558/3659 ou TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO,
localizado na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179 – Centro, Maceió/AL, CEP:
57020-645, fone: (82) 2121-8294/8201/8205, neste ato representado por XXXXX, RG
nº XXXX SSP/XX, CPF nº XXXX, doravante denominado Órgão Participante, resolvem
registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ
….....................,
sediada
em
…...................,
representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRE/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TJ/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no edital do Pregão Eletrônico nº
XX/2019:
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VALOR
TOTAL
(R$)
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Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
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b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas
pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência desta Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.

5.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
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e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade;
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
e.3) registro no Ministério da Saúde;
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
l) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
m)Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
n) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
6 – DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
6.1
Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata
de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1 Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
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de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82)
3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado na
Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do Trabalho
da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179, 4º
andar, Anexo II, – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A entrega deverá ser
agendada através do telefone (82) 2121-8294/8201/8205.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
8.4, alínea “b”.
8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
A 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
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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 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
8.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a)0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso
de
inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto no item 5.1 do Termo de Referência, bem como
a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato
celebrado.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
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8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
8.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
Será promovido o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

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

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa
Representante da empresa
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DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2019.

Ratiﬁco os termos da minuta elaborada pela Seção de
Licitações e Contratos, consoante evento nº 0616580, ajustada ao
novo Decreto nº 10.024/2019.
À AJ-DG para a competente análise.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 14:50, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616733 e o código CRC 432AC64B.

0008919-10.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0616733

0616733v1
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0008919-10.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS BIODEGRADÁVEIS

Parecer nº 2341 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de Registro de Preços de material de
consumo
–
copos
biodegradáveis,
para
atender
à demanda das Unidades Administrativas do TRE/AL,
consoante Termo de Referência (0608621) elaborado pela
SEALMOX.

Por meio do Parecer 2200 (0609645) esta
Assessoria Jurídica havia aprovado a então minuta de edital,
que por razões técnicas não pode ser divulgada a tempo
(0614052 e 0614056) e precisou ser ajustada para adaptar-se
ao recente Decreto nº 10.024/2019, que regulamentou o
Pregão Eletrônico.
1. DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS

Detectamos
alguns
itens
aperfeiçoamento na minuta ora analisada:

que

merecem

a) no iem 9.10 do edital - haja vista o
teor do item 8.24 e subsequentes,
convém alterar a redação original:
"9.10. O Pregoeiro poderá encaminhar,
por
meio
do
sistema
eletrônico,
contraproposta
ao
licitante
que
apresentou o lance mais vantajoso, com o
ﬁm de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.

9.10.1. Também nas hipóteses em que o
Pregoeiro não aceitar a proposta e passar
à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço
melhor.
9.10.2. A negociação será realizada por
meio
do
sistema,
podendo
ser
acompanhada pelos demais licitantes."
Para:
"9.10 - Quando a proposta melhor
classiﬁcada
não
for
aceita
pelo
pregoeiro, passar-se-á à negociação da
proposta subsequente, nos moldes do
item 7.24 deste edital".
b) considerando
que o
certame é
exclusivo
para
participação
de
microempresas e empresas de pequeno
porte, excluir o item 10.4 do edital;
c) por conseguinte, renumerar os itens
subsequentes ao item 10.4 do edital.
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2. DA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO

Veriﬁca-se ainda que o item 9.3.1 previu
divulgação do valor máximo de referência aceitável:

a

"O preço unitário máximo ﬁxado é de R$
21,37 (vinte e um reais e trinta e sete
centavos), que, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado
a negociar em busca de preços
inferiores."
Uma das novidades do Decreto do novo pregão
eletrônico, é a possibilidade de considerar o orçamento como
sigiloso, com base no Art. 15:

Art. 15. O valor estimado ou o valor
máximo aceitável para a contratação, se
não constar expressamente do edital,
possuirá
caráter
sigiloso
e
será
disponibilizado
exclusiva
e
permanentemente aos órgãos de controle
externo e interno.
§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado
ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no § 3º do
art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e no art. 20 do
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
§ 2º Para ﬁns do disposto no caput, o
valor estimado ou o valor máximo
aceitável para a contratação será tornado
público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances, sem
prejuízo da divulgação do detalhamento
dos
quantitativos
e
das
demais
informações necessárias à elaboração das
propostas.
Como se pode ver, para que o orçamento tenha
caráter sigiloso, nos termos do § 1º do art. 15 do novo
Decreto, será indispensável que o órgão ou entidade
promotora do certame enquadre a peça na hipótese do § 3º do
art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI) e no art. 20 do
Decreto nº 7.724/2012, diploma cujo objeto é a
regulamentação da LAI.
Segundo o manual de Aplicação da Lei de Acesso à
Informação na Administração Pública Federal, em obediência
ao princípio da máxima divulgação, a restrição de acesso a um
documento preparatório depende de fundamentação. Tal
motivação deve ser baseada no potencial risco de dano que a
divulgação
desse
documento,
ou
das
informações
nele contidas, possa acarretar para o resultado do processo
ou para a sociedade. (BRASIL. Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Aplicação da Lei
de Acesso à Informação na Administração Pública Federal. 3
ed. Brasília: CGU, 2017, p. 67. Disponível em: <
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-edweb002.pdf>).
O Acórdão nº 2080/2012 – Plenário do TCU, já
tinha admitido a indisponibilidade de acesso ao orçamento
estimado do pregão até o ﬁm da fase de lances nas situações
em que a divulgação do preço de referência tiver o potencial
de prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração:

Em sede de licitação, na modalidade
pregão, não se conﬁgura violação ao
princípio da publicidade o resguardo do
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sigilo do orçamento estimado elaborado
pela Administração até a fase de lances,
sendo público o seu conteúdo após esse
momento. Acórdão
nº
2080/2012
– Plenário – TCU
No mesmo sentido, o Acórdão nº 2150/2015 –
Plenário, em cujo sumário consta:
3. Na realização de pregões para compras
de medicamentos e materiais hospitalares,
a divulgação, nos editais, dos preços
estimados pela administração não se
mostra vantajosa, devendo ocorrer apenas
após a fase de lances. Acórdão nº
2150/2015 – Plenário – TCU.
Assim, com edição do novel Decreto, sempre que
a divulgação do valor estimado apresentar riscos para a
seleção
da
proposta
mais
vantajosa
para
a Administração, o
responsável
deverá,
fundamentadamente, determinar a peça orçamentária como
um documento preparatório nos termos do art. 7º, § 3º, da
LAI, c/c o art. 20 do Decreto nº 7.724/2012, motivo pelo qual
deve ser mantida em sigilo até o ﬁm da fase de lances do
pregão.
3. CONCLUSÃO

Dessarte, em complemento ao Parecer 2200
(0609645) e nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do
edital de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço (0616580) objetivando
o Registro de Preços para aquisição de material de consumo copos descartáveis, com a participação do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da
19º Região, que atuarão neste certame como Órgãos
Participantes, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do
Decreto nº 7.892/2013 - com as alterações sugeridas no
item 1 deste parecer.
Dentre as modiﬁcações do novo edital, merece
destaque a inclusão do item 10.2 que impôs a
necessidade de consulta aos cadastros tanto no nome
da empresa licitante quanto no de seu sócio
majoritário, por força do Art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, o
que
demandará atenção
redobrada
dos
pregoeiros e, certamente, implicará a alteração da lista de
verificação utilizada na homologação dos certames.
Sugerimos o encaminhamento dos autos à SAD,
para análise do item 2, a ser aplicado em certames futuros, a
depender de cada caso.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 05/11/2019, às 17:18, 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
0617216 e o código CRC 8197240C.
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2019.

Na qualidade de Secretário de Administração, tomo
ciência das ponderações veiculadas no item 2 do Parecer
2341, da AJ-DG (0617216). Dito isto, remeto os autos à
SLC para aperfeiçoamento da minuta (0616580) nos termos do
referido Parecer (item 1).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 07/11/2019, às 14:25, 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
0618548 e o código CRC A791CF84.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região,
que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o
§ 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002 e pelos Decretos nos 10.024, de 20/09/2019 e 7.892 de 23/01/2013 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nos 123, de 14/12/2006 e 147, de
07/08/2014, o Decreto no 6.204, de 05/09/2007, a Portaria TRE/AL nº 212, de
18/06/2001, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU), edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, conforme quantidades e especificações
descritas neste Edital e seu Anexo I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido
ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
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necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo mínimo
a ser solicitado disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação,
aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;
a)

b)

e

celebrar

contratos

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

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

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
d)
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que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
e)

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).
f)

4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) No item único deste edital que prevê participação exclusiva para
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
5.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
5.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.
6.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário do item;
b) Marca;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I e I-A;
7.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
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7.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentação.
7.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.
7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.
8.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
8.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.14.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
8.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
8.17.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.19.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
8.20.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.
8.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
1.1.1.no pais;
1.1.2.por empresas brasileiras;
1.1.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;
1.1.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
8.23.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
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8.24.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8.25.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art.
26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso
V, sob pena de desclassificação.
9.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3.1. O preço unitário máximo fixado é de R$ 21,37 (vinte e um reais e
trinta e sete centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
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9.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
9.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo,
e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.8.
O Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, na Seção de
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82)
3328-1947, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença
será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
9.8.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem
no sistema.
9.8.3. O ensaio adotado à verificação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na verificação das informações obrigatórias dos
produtos (a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade
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total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim como na contagem
do quantitativo total.
9.8.4. Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no
copo, e não poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido
quente, e não poderá haver deformação do produto, ou mesmo a
impossibilidade ou dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de
temperatura.
9.8.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
9.8.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes no Termo de Referência.
9.8.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.8.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a
ressarcimento.
9.8.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for o caso.
9.8.10. Serão dispensados do procedimento relativo à apresentação de
amostras, os licitantes que ofertarem o produto especificado no termo de
referência das marcas Estilo Pack, Eecoo, Embrapec, haja vista que a unidade
demandante já efetuou a análise destas marcas.
9.8.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
9.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10.
Quando a proposta melhor classificada não for aceita pelo
pregoeiro, passar-se-á à negociação da proposta subsequente, nos moldes do item
7.24 deste edital.
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9.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.4.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.4.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
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10.4.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.4.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.5.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.6.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.7.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.8.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
10.9.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:
10.9.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
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devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
10.9.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.9.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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10.9.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
10.9.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.9.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
10.9.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
10.9.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.9.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
10.9.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.9.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.9.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
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10.9.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.9.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
10.10.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
11.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c) conter a descrição do item ofertado, inclusive marca e modelo;
d) conter o preço unitário do item ofertado.
11.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.
11.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
12.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
12.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
13.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
15- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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15.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
15.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamente aceito.
15.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto
necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência,
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
15.5.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
15.6.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
15.7.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1 e 15.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 15.13 deste edital, bem como na legislação de
regência.
15.8.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
15.9.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
15.10.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados
pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
15.11.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
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normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
15.12.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, §3º
do Decreto nº 7.892/2013.
15.13.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

15.13.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 15.13. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.13.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
15.14.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
15.14.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
15.15.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro
de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as
certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo
máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação das mesmas.
15.16.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
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observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto nº
7.892/2013.
15.17.
As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
15.18.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.
16.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
16.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no
certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas
nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
17 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
17.1.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o órgão gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços
e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
17.2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região são órgãos participantes do Registro de Preços e integrarão
a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.
18 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
18.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 28.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
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18.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.
18.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
18.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
18.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
18.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
18.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
18.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

19 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
19.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
20.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome
do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar
a presente Ata, conforme subitem 15.16 deste Edital.
20.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
21 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
21.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 15.16.
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21.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.
e.3) registro no Ministério da Saúde
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
j) Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
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procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
k) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
22 – DA PUBLICIDADE.
18.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II
do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
23 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
23.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
dos seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do
telefone (82) 3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado
na Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020919. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur
Jucá, nº 179, 4º andar, Anexo II – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 21218294/8201/8205.
23.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
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23.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
23.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

23.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
23.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
24.4, alínea “b”.
24 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
24.1.
A 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.
24.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, 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.
24.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
24.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a) 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
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limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor do(s) item (ns) não entregue(s) da Nota de Empenho.
24.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
24.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
24.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
24.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
24.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, 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.
24.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
24.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
24.10.
Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
24.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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24.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
24.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da
penalidade no Diário Eletrônico.
24.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
24.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
25 – DO PAGAMENTO.
25.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal
respectiva.
25.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

25.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

25.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
25.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
25.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)

I= (6/100)

I = 0,0001644
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365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
26 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
26.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.30. (Material de Consumo), bem
como à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
(Órgãos Participantes).
27 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
27.1.
O item solicitado deverá utilizar como matéria-prima fontes renováveis,
como soja, amido de arroz, amido de milho, papelão e cana-de-açúcar (NÃO
POLUENTES), e que, uma vez utilizados, poderão ser descartados com o lixo
convencional, pois se degradam rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
27.2. É imperativo que o fornecedor entregue o produto constituído por materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
28.1.

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

28.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
28.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
28.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
28.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
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28.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
28.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração.
28.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.11.
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.
28.12.
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.
28.13.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
28.14.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
28.15.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 28.13, no caso de ser
retirado
em
Maceió,
ou
ainda,
nos
sites
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
28.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações, quantidades e valor máximo unitário do material;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
28.17.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de copos biodegradáveis, alta gramatura, para as
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades,
correlatas ao atendimento ao público externo, no exercício de 2019 e 2020.
1.1 A aquisição deverá ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição, ainda neste
exercício, todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de
Contratações (PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, item
21.)
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias
corridos.
2.3
Acondicionar
o
material/produto
constante
deste
Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas,
por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes, e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade.
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes, enviados por e-mail, ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de
Empenho, ambos encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08:00 às 18:00 horas, de segundas às quintas-feiras e,
das 08:00 às 13:30 horas, às sextas–feiras.
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis, após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e, encaminhado para
pagamento.
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e também
convencional, variável, de acordo com a gravidade dos casos, conforme segue:
5.1
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atr
aso, limitada, a incidência, a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
5.2 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada, a incidência, a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia, será
considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso, na entrega do
objeto, por período superior ao previsto no item 5.1, bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso, injustificado, estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso, o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
As multas de mora e convencional, por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante, não ultrapassarão o limite de 10%, do valor
total, do contrato celebrado.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o envio da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do
TRE/AL;
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento;
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais, determinados pela legislação tributária;
6.5 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%
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais,
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado;
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade, que esteja
disponível à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por
unidade competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado, deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
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8. DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido de
arroz, papelão, cana-de açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes materiais),
para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou
externamente. A embalagem deverá conter, externamente, os dados de
identificação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de
degradação biológica.
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as amostras
analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato de já ser fornecedor do
TRE/Alagoas não exime o produto de ser testado, caso a marca seja diversa das
apontadas como referência.
O ensaio adotado à verificação de
consiste, inicialmente, na verificação das
(a norma exige que estejam impressas
quantidade e o peso mínimo de cada
quantitativo total.

qualidade do produto copo 180ml,
informações obrigatórias dos produtos
na embalagem a capacidade total, a
copo), assim como na contagem do

Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não
poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não
poderá haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou
dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 O grande diferencial do item solicitado é o fato de que deverá utilizar como
matéria-prima fontes renováveis, como soja, amido de arroz, amido de milho,
papelão e cana-de-açúcar (NÃO POLUENTES), e que, uma vez utilizados,
poderão ser descartados com o lixo convencional, pois se degradam
rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
Por serem feitos a partir de fontes renováveis, os produtos tem uma grande
vantagem ambiental frente aos plásticos convencionais. Há estimativas de que
um pedaço de plástico possa levar até 450 anos para se decompor, enquanto os
modelos biodegradáveis, sob condições específicas de umidade, calor, luz e
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nutrientes orgânicos, pode ser decomposto em 180 dias. É imperativo que o
fornecedor entregue o produto constituído por materiais reciclados, atóxicos e
biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO UNITÁRIO DO MATERIAL

ITEM

1

MATERIAL

UNIDADE

Copo descartável para água, em material biodegradável e
atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade
de 180ml, confeccionado em material biodegradável, tipo
amido de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-deaçúcar, papel reciclado de madeira de reflorestamento
(mínimo de 65% destes materiais), para utilização de
líquidos frios e quentes e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos. Pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50
pacotes.
CENTENA

TOTAL DA
ATA

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRE/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O TJ/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
(R$)

3.250

1.500

750

1.000

21,37

Os copos deverão ser homogêneos, isentos de materiais
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter,
externamente, os dados de identificação, procedência e
quantidade. O produto deverá atender às condições gerais
da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação biológica.
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ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
( ) Sim
( ) Não

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0619167)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 287

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, na Avenida Aristeu de Andrade, nº
377, bairro Farol, CEP 57.051-090, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.50406, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado Órgão Gerenciador,
e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal
Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919, fone: (82) 40093671/3678/3672/3558/3659 ou TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO,
localizado na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179 – Centro, Maceió/AL, CEP:
57020-645, fone: (82) 2121-8294/8201/8205, neste ato representado por XXXXX, RG
nº XXXX SSP/XX, CPF nº XXXX, doravante denominado Órgão Participante, resolvem
registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ
….....................,
sediada
em
…...................,
representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRE/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TJ/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

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

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
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b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas
pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência desta Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.

5.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
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e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade;
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
e.3) registro no Ministério da Saúde;
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
l) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
m)Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
n) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
6 – DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
6.1
Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata
de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1 Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
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de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82)
3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado na
Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do Trabalho
da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179, 4º
andar, Anexo II, – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A entrega deverá ser
agendada através do telefone (82) 2121-8294/8201/8205.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
8.4, alínea “b”.
8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
A 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
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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 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
8.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a)0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso
de
inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto no item 5.1 do Termo de Referência, bem como
a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato
celebrado.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
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8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
8.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
Será promovido o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

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

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa
Representante da empresa
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DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2019.

À AJ-DG,
com minuta alterada de edital conforme solicitado
por essa assessoria.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/11/2019, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619168 e o código CRC 94B4F922.
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Parecer nº 2380 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Com a inclusão das alterações sugeridas por meio
do Parecer 2341 (0617216) e nos termos do parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria
Jurídica aprova a minuta (0619167) do edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço objetivando o Registro de Preços para aquisição de
material de consumo - copos descartáveis, com a participação
do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal
Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o §
6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 07/11/2019, às 16:08, 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
0619299 e o código CRC 9F5E13EF.
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de novembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, considerando, ainda, a nova minuta alterada pelas
diretrizes do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, assim
como nova apreciação pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral Parecer
2380
(0619299),
complementando
os
Pareceres
2200 (0609645) e 2341 (0617216), aprovando a minuta de edital
(0619167), submeto os presentes autos a Vossa Excelência
sugerindo, com a devida vênia, a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo menor preço objetivando o Registro de Preços para aquisição
de material de consumo - copos descartáveis, com a participação do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região, que atuarão neste certame como Órgãos
Participantes, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 08/11/2019, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619713 e o código CRC 4C4B2EB8.
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Decisão nº 3396 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral em exercício, inserta na Conclusão GDG 0619713.
Do exposto, APRO VO a Minuta do Edital 0619167 e
AUTORIZO, com fulcro no Decreto nº 10.024/2019, a abertura da
fase externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço objetivando o Registro de Preços
para aquisição de material de consumo - copos descartáveis, com a
participação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do
Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o § 6º, do
art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/11/2019, às 17:37, 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
0619885 e o código CRC E31A5DB6.
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão nº 3396, da
Presidência (0619885).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2019, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621567 e o código CRC 38F7D7F5.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

13/11/2019 16:01:57

Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

INTEGRACAO SIASG - O42010CD - COMPRA: 07001105000782019 - N42010CC ITEM: 00001 ==> A UASG PARTICIPANTE

925343 ESTA INATIVA NO SIASG
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido
de Cotação
Resumo do Aviso de Licitação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
SairPregão
00078/2019

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Aberto/Fechado

Nº da IRP
00027/2019
Nº do Processo

Tipo de Licitação

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

0008919-10.2019

Menor Preço

Sim

Não

Validade da Ata SRP
12 mes(es)

Quantidade de Itens
Equalização de ICMS

1

Internacional

Objeto
Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

19/11/2019
Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de 19/11/2019

Em 02/12/2019

às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Caso necessário, atualize-os.

* Nº Unidade Gestora
70011

* Gestão

* Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Empenho
00001

2019

NE

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

000032

Visualizar Prévia da Matéria
Aviso de Licitação

( * ) Campo de preenchimento obrigatório para Publicação.

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul…

Comprovante de impossibilidade de publicação (0622863)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 02 de dezembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região,
que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o
§ 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002 e pelos Decretos nos 10.024, de 20/09/2019 e 7.892 de 23/01/2013 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nos 123, de 14/12/2006 e 147, de
07/08/2014, o Decreto no 6.204, de 05/09/2007, a Portaria TRE/AL nº 212, de
18/06/2001, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU), edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, conforme quantidades e especificações
descritas neste Edital e seu Anexo I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido
ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo mínimo
a ser solicitado disposto no Anexo I-A.
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2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação,
aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;
a)

b)

e

celebrar

contratos

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

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

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

que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
e)
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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).
f)

4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) No item único deste edital que prevê participação exclusiva para
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
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4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
5.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
5.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.
6.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário do item;
b) Marca;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I e I-A;
7.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
7.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
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direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentação.
7.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.
7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
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8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.
8.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
8.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.14.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
8.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
8.17.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.19.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
8.20.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.
8.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
1.1.1.no pais;
1.1.2.por empresas brasileiras;
1.1.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;
1.1.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
8.23.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.24.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8.25.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art.
26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso
V, sob pena de desclassificação.
9.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3.1. O preço unitário máximo fixado é de R$ 21,37 (vinte e um reais e
trinta e sete centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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9.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
9.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo,
e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.8.
O Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, na Seção de
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82)
3328-1947, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença
será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
9.8.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem
no sistema.
9.8.3. O ensaio adotado à verificação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na verificação das informações obrigatórias dos
produtos (a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade
total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim como na contagem
do quantitativo total.
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9.8.4. Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no
copo, e não poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido
quente, e não poderá haver deformação do produto, ou mesmo a
impossibilidade ou dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de
temperatura.
9.8.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
9.8.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes no Termo de Referência.
9.8.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.8.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a
ressarcimento.
9.8.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for o caso.
9.8.10. Serão dispensados do procedimento relativo à apresentação de
amostras, os licitantes que ofertarem o produto especificado no termo de
referência das marcas Estilo Pack, Eecoo, Embrapec, haja vista que a unidade
demandante já efetuou a análise destas marcas.
9.8.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
9.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10.
Quando a proposta melhor classificada não for aceita pelo
pregoeiro, passar-se-á à negociação da proposta subsequente, nos moldes do item
7.24 deste edital.
9.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
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10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.4.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.4.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
10.4.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10.4.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.5.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.6.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.7.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.8.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
10.9.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:
10.9.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
10.9.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.9.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.9.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
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10.9.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.9.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
10.9.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
10.9.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.9.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
10.9.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.9.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.9.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.9.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
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venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.9.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
10.10.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
11.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c) conter a descrição do item ofertado, inclusive marca e modelo;
d) conter o preço unitário do item ofertado.
11.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.
11.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
12.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
12.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
13.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
15- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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15.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
15.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamente aceito.
15.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto
necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência,
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
15.5.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
15.6.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
15.7.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1 e 15.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 15.13 deste edital, bem como na legislação de
regência.
15.8.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
15.9.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
15.10.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados
pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
15.11.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
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normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
15.12.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, §3º
do Decreto nº 7.892/2013.
15.13.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

15.13.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 15.13. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.13.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
15.14.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
15.14.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
15.15.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro
de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as
certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo
máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação das mesmas.
15.16.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
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observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto nº
7.892/2013.
15.17.
As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
15.18.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.
16.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
16.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no
certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas
nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
17 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
17.1.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o órgão gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços
e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
17.2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região são órgãos participantes do Registro de Preços e integrarão
a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.
18 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
18.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 28.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
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18.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.
18.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
18.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
18.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
18.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
18.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
18.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

19 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
19.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
20.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome
do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar
a presente Ata, conforme subitem 15.16 deste Edital.
20.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
21 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
21.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 15.16.
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21.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.
e.3) registro no Ministério da Saúde
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
j) Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
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procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
k) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
22 – DA PUBLICIDADE.
18.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II
do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
23 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
23.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,
de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
dos seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do
telefone (82) 3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado
na Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020919. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do
Trabalho da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur
Jucá, nº 179, 4º andar, Anexo II – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 21218294/8201/8205.
23.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
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23.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
23.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

23.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
23.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
24.4, alínea “b”.
24 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
24.1.
A 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.
24.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, 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.
24.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
24.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a) 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
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limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor do(s) item (ns) não entregue(s) da Nota de Empenho.
24.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
24.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
24.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
24.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
24.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, 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.
24.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
24.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
24.10.
Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
24.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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24.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
24.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da
penalidade no Diário Eletrônico.
24.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
24.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
25 – DO PAGAMENTO.
25.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal
respectiva.
25.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

25.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

25.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
25.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
25.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)

I= (6/100)

I = 0,0001644
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365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
26 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
26.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.30. (Material de Consumo), bem
como à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
(Órgãos Participantes).
27 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
27.1.
O item solicitado deverá utilizar como matéria-prima fontes renováveis,
como soja, amido de arroz, amido de milho, papelão e cana-de-açúcar (NÃO
POLUENTES), e que, uma vez utilizados, poderão ser descartados com o lixo
convencional, pois se degradam rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
27.2. É imperativo que o fornecedor entregue o produto constituído por materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
28.1.

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

28.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
28.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
28.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
28.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
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28.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
28.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração.
28.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.11.
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.
28.12.
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.
28.13.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
28.14.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
28.15.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 28.13, no caso de ser
retirado
em
Maceió,
ou
ainda,
nos
sites
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
28.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações, quantidades e valor máximo unitário do material;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
28.17.
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, 13 de novembro de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de copos biodegradáveis, alta gramatura, para as
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades,
correlatas ao atendimento ao público externo, no exercício de 2019 e 2020.
1.1 A aquisição deverá ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição, ainda neste
exercício, todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de
Contratações (PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, item
21.)
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias
corridos.
2.3
Acondicionar
o
material/produto
constante
deste
Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas,
por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes, e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade.
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes, enviados por e-mail, ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de
Empenho, ambos encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08:00 às 18:00 horas, de segundas às quintas-feiras e,
das 08:00 às 13:30 horas, às sextas–feiras.
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis, após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e, encaminhado para
pagamento.
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e também
convencional, variável, de acordo com a gravidade dos casos, conforme segue:
5.1
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atr
aso, limitada, a incidência, a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
5.2 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada, a incidência, a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia, será
considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso, na entrega do
objeto, por período superior ao previsto no item 5.1, bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso, injustificado, estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso, o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
As multas de mora e convencional, por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante, não ultrapassarão o limite de 10%, do valor
total, do contrato celebrado.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o envio da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do
TRE/AL;
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento;
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais, determinados pela legislação tributária;
6.5 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%
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais,
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado;
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade, que esteja
disponível à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por
unidade competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado, deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
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8. DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido de
arroz, papelão, cana-de açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes materiais),
para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou
externamente. A embalagem deverá conter, externamente, os dados de
identificação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de
degradação biológica.
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as amostras
analisadas pela Seção de Almoxarifado. O fato de já ser fornecedor do
TRE/Alagoas não exime o produto de ser testado, caso a marca seja diversa das
apontadas como referência.
O ensaio adotado à verificação de
consiste, inicialmente, na verificação das
(a norma exige que estejam impressas
quantidade e o peso mínimo de cada
quantitativo total.

qualidade do produto copo 180ml,
informações obrigatórias dos produtos
na embalagem a capacidade total, a
copo), assim como na contagem do

Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não
poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não
poderá haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou
dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 O grande diferencial do item solicitado é o fato de que deverá utilizar como
matéria-prima fontes renováveis, como soja, amido de arroz, amido de milho,
papelão e cana-de-açúcar (NÃO POLUENTES), e que, uma vez utilizados,
poderão ser descartados com o lixo convencional, pois se degradam
rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
Por serem feitos a partir de fontes renováveis, os produtos tem uma grande
vantagem ambiental frente aos plásticos convencionais. Há estimativas de que
um pedaço de plástico possa levar até 450 anos para se decompor, enquanto os
modelos biodegradáveis, sob condições específicas de umidade, calor, luz e
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nutrientes orgânicos, pode ser decomposto em 180 dias. É imperativo que o
fornecedor entregue o produto constituído por materiais reciclados, atóxicos e
biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO UNITÁRIO DO MATERIAL

ITEM

1

MATERIAL

UNIDADE

Copo descartável para água, em material biodegradável e
atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade
de 180ml, confeccionado em material biodegradável, tipo
amido de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-deaçúcar, papel reciclado de madeira de reflorestamento
(mínimo de 65% destes materiais), para utilização de
líquidos frios e quentes e que permita a sua decomposição
em no máximo 2 (dois) anos. Pacotes com 100 unidades,
podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50
pacotes.
CENTENA

TOTAL DA
ATA

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRE/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O TJ/AL

TOTAL
PREVISTO
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
(R$)

3.250

1.500

750

1.000

21,37

Os copos deverão ser homogêneos, isentos de materiais
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade
interna ou externamente. A embalagem deverá conter,
externamente, os dados de identificação, procedência e
quantidade. O produto deverá atender às condições gerais
da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação biológica.
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ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
( ) Sim
( ) Não
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 78/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, na Avenida Aristeu de Andrade, nº
377, bairro Farol, CEP 57.051-090, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.50406, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado Órgão Gerenciador,
e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal
Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919, fone: (82) 40093671/3678/3672/3558/3659 ou TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO,
localizado na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179 – Centro, Maceió/AL, CEP:
57020-645, fone: (82) 2121-8294/8201/8205, neste ato representado por XXXXX, RG
nº XXXX SSP/XX, CPF nº XXXX, doravante denominado Órgão Participante, resolvem
registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ
….....................,
sediada
em
…...................,
representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I-A do Pregão Eletrônico nº
78/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 78/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRE/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TJ/AL

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA
PARA O
TRT/19ª
REGIÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no edital do Pregão Eletrônico nº
78/2019:
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Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
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b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas
pertinentes; e
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela
contratada.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência desta Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.

5.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta
conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos
respectivos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da notificação;
c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
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e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade;
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
e.3) registro no Ministério da Saúde;
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f) Indicar endereço eletrônico (email) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
l) fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e
atóxico,
resistente (alta
gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido
de arroz, papelão, cana-de-açúcar ou papel reciclado de madeira de
reflorestamento (composição mínima de 65% de quaisquer destes
materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que permita
a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
m)Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até o seu uso. Os copos
deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar
sujidade
interna
ou
externamente.
A
embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando
certificado de degradação.
n) Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação
biológica.
6 – DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
6.1
Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata
de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1 Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente normal,

Edital de Pregão Eletrônico nº 78/2019 (0622873)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 343

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num
seguintes endereços:
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82)
3328-1947;
b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado na
Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 40093671/3678/3672/3558/3659;
c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do Trabalho
da 19º Região, localizada na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179, 4º
andar, Anexo II, – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A entrega deverá ser
agendada através do telefone (82) 2121-8294/8201/8205.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na
proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento
provisório, é de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando os materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
8.4, alínea “b”.
8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
A 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
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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 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
8.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
a)0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso
de
inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto no item 5.1 do Termo de Referência, bem como
a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato
celebrado.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
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8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
8.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
Será promovido o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

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

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa
Representante da empresa
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EDITAL Nº 86 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019

Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 02 de dezembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que
atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o § 6º, do
art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e
pelos Decretos nos 10.024, de 20/09/2019 e 7.892 de 23/01/2013 e, subsidiariamente,
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nos 123, de 14/12/2006 e 147, de 07/08/2014, o Decreto no 6.204, de 05/09/2007, a
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União
(DOU), edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990
e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1 – DO OBJETO.

1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo – copos descartáveis, com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, conforme quantidades e especificações descritas
neste Edital e seu Anexo I-A.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
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2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
devendo-se observar, entretanto, o quantitativo mínimo a ser solicitado disposto no
Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.

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

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho.

4 – DA PARTICIPAÇÃO.

4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
f. 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).

4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;
a.1) No item único deste edital que prevê participação exclusiva para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá
o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
5.

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

5.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
5.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
6.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário do item;
b) Marca;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I e I-A;
7.
7.
7.

7.
7.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou

Edital 86 (0622890)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 351

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.

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

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
8.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema
os respectivos lances.
8.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
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fechado atender às exigências de habilitação.
8.

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.
8.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8. .
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
8. .
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
8.20.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.
8.

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.
8.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
1. no pais;
2. por empresas brasileiras;
3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.
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9.

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

9.3.1. O preço unitário máximo fixado é de R$ 21,37 (vinte e um reais e trinta e
sete centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
9.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

9.

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

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.

O Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 3328-1947, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

9.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
9.8.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.
9.8.3. O ensaio adotado à verificação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na verificação das informações obrigatórias dos produtos
(a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade total, a quantidade
e o peso mínimo de cada copo), assim como na contagem do quantitativo total.
9.8.4. Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não
poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não poderá
haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou dificuldade de se pegar
o produto, pelo excesso de temperatura.
1. . No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
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2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s),
o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência.
9.8.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável
pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.8.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
9.8.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
9.8.10. Serão dispensados do procedimento relativo à apresentação de
amostras, os licitantes que ofertarem o produto especificado no termo de
referência das marcas Estilo Pack, Eecoo, Embrapec, haja vista que a
unidade demandante já efetuou a análise destas marcas.
9.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10.
Quando a proposta melhor classificada não for aceita pelo
pregoeiro, passar-se-á à negociação da proposta subsequente, nos moldes do item
7.24 deste edital.
9.

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

10 – DA HABILITAÇÃO.

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10. .
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
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10.4.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
10. .2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.5.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.6.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.

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

10.

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

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
10.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.9.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
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10.9.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.9.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
10.9.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.
1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

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

10.9.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

10.9.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
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para regularização.
2. 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.
3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
10.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
11.

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;
c. conter a descrição do item ofertado, inclusive marca e modelo;
d. conter o preço unitário do item ofertado.
k.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
11.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.

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

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.

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

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

11.

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

12 - DOS RECURSOS.

12.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for
o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
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12.

próprio do sistema.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.

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

12.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13. - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
15- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
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15.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro
de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado
pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente
aceito.
15.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação
do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.

15.5.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

15.6.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

15.7.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 15.1 e 15.2, ensejará a aplicação das penalidades
aludidas no item 15.13 deste edital, bem como na legislação de regência.

15.8.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei
nº 8.666/1993.

15.9.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

15.10. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

15.11.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

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

15.13.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
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c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

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

15.13.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 15.13. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.13.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

15.14.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

15.15.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação das mesmas.

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

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

15.18.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

16.

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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16.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última
proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
16.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada
nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não
assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e
21 do Decreto n° 7.892/213.

17 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

17.1.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o órgão gerenciador responsável
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento
da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

17.2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Tribunal Regional
do Trabalho da 19º Região são órgãos participantes do Registro de Preços e
integrarão a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.

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

18.

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

18.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 28.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
18. .
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
18.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
18.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.
18.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
18.

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

18.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
18.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

19 – DO REAJUSTE DO PREÇO.

19.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
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20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

20.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

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

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

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

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

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 15.16 deste Edital.

20.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;

b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e

c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela contratada.

21 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

21.1.

São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 15.16.

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

a) a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta conformidade com o
Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos respectivos;

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação;

c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.
e.3) registro no Ministério da Saúde
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL
g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i. fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e atóxico,
resistente (alta gramatura), branco, capacidade de 180ml, confeccionado em
material tipo amido de milho, soja, amido de arroz, papelão, cana-de-açúcar
ou papel reciclado de madeira de reflorestamento (composição mínima de 65% de
quaisquer destes materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que
permita a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
j. Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou externamente.
A embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
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procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições gerais da NBR
14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação.
k. Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230
da ABNT, apresentando certificado de degradação biológica.

22 – DA PUBLICIDADE.

18.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.

23 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

23.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente
normal, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento,
num dos seguintes endereços:

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;

b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado na Praça
Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919. A entrega deverá ser
agendada através do telefone (82) 4009-3671/3678/3672/3558/3659;

c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do Trabalho da 19º
Região, localizada na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179, 4º andar, Anexo II –
Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A entrega deverá ser agendada através do
telefone (82) 2121-8294/8201/8205.

23.2.
efetuará:

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os

a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e

b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

23.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.

23.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.
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23.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

23.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 24.4, alínea
“b”.

24 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

24.1.
A 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.

24.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, 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.

24.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

24.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a) 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor do(s) item (ns) não entregue(s) da Nota de Empenho.

24.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato celebrado.

24.4.2.

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

24.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado judicialmente.

24.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

24.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, 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.

24.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

24.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

24.10.
Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à
licitante contratada.

24.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

24.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA.
24.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

24.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

24.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

25 – DO PAGAMENTO.
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25.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.

25.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

25.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

25.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

25.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

25.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

I = (TX/100)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

26 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

26.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.30. (Material de Consumo),
bem como à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
(Órgãos Participantes).

27 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
27.1. O item solicitado deverá utilizar como matéria-prima fontes renováveis, como
soja, amido de arroz, amido de milho, papelão e cana-de-açúcar (NÃO POLUENTES), e
que, uma vez utilizados, poderão ser descartados com o lixo convencional, pois
se degradam rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.

Edital 86 (0622890)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 368

27.2. É imperativo que o fornecedor entregue o produto constituído por materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis, pois causam MENOR IMPACTO
AMBIENTAL.

28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

28.1.

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

28.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
28.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
28.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
28.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
28.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
28.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
28.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

28.11.
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.

28.12.
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.

28.13.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

28.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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28.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 28.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

28.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações, quantidades e valor máximo unitário do material;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

28.17.
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, 13 de novembro de 2019.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de copos biodegradáveis, alta gramatura, para as
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades, correlatas
ao atendimento ao público externo, no exercício de 2019 e 2020.
1.1 A aquisição deverá ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses. Estima-se para aquisição, ainda neste
exercício, todo o pedido mínimo.
1.3. O presente pedido encontra expressa previsão no Plano Anual de Contratações
(PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, item 21.)

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2 Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas, por parte da empresa
fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes,
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
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2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade.
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes, enviados por e-mail, ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 A entrega será de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de
Empenho, ambos encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no
horário das 08:00 às 18:00 horas, de segundas às quintas-feiras e,
das 08:00 às 13:30 horas, às sextas–feiras.

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

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e também convencional,
variável, de acordo com a gravidade dos casos, conforme segue:
5.1 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada, a incidência, a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada, a
incidência, a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia, será considerada inexecução
parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso, na entrega do objeto, por período
superior ao previsto no item 5.1, bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso, injustificado, estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso, o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
As multas de mora e convencional, por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante, não ultrapassarão o limite de 10%, do valor total, do contrato
celebrado.

6. DO PAGAMENTO
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6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL;
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento;
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais, determinados pela legislação tributária;
6.5 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%

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO

7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais, será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado;
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade, que esteja disponível
à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado,
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1 A empresa deverá apresentar copo descartável, para água, em material
biodegradável e atóxico, resistente (alta gramatura), branco, capacidade de
180ml, confeccionado em material tipo amido de milho, soja, amido de arroz, papelão,
cana-de açúcar ou papel reciclado de madeira de reflorestamento (composição mínima
de 65% de quaisquer destes materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e
que permita a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos.
O material deverá ser apresentado em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos, isentos de
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou
rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou externamente. A embalagem
deverá conter, externamente, os dados de identificação, procedência e quantidade. O
produto deverá atender às condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da
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ABNT, apresentando certificado de degradação biológica.
Qualquer produto diferente dos acima listados, deverá ter as amostras analisadas pela
Seção de Almoxarifado. O fato de já ser fornecedor do TRE/Alagoas não exime
o produto de ser testado, caso a marca seja diversa das apontadas como
referência.
O ensaio adotado à verificação de qualidade do produto copo 180ml,
consiste, inicialmente, na verificação das informações obrigatórias dos produtos
(a norma exige que estejam impressas na embalagem a capacidade total, a quantidade
e o peso mínimo de cada copo), assim como na contagem do quantitativo total.
Para verificação da resistência do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não
poderá o copo romper a sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não poderá
haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou dificuldade de se pegar
o produto, pelo excesso de temperatura.
Marcas de Referência: Estilo Pack, Eecoo, Embrapec.

9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 O grande diferencial do item solicitado é o fato de que deverá utilizar como matériaprima fontes renováveis, como soja, amido de arroz, amido de milho, papelão e canade-açúcar (NÃO POLUENTES), e que, uma vez utilizados, poderão ser descartados com
o lixo convencional, pois se degradam rapidamente sem prejuízos ao meio ambiente.
Por serem feitos a partir de fontes renováveis, os produtos tem uma grande vantagem
ambiental frente aos plásticos convencionais. Há estimativas de que um pedaço de
plástico possa levar até 450 anos para se decompor, enquanto os modelos
biodegradáveis, sob condições específicas de umidade, calor, luz e nutrientes
orgânicos, pode ser decomposto em 180 dias. É imperativo que o fornecedor entregue
o produto constituído por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis, pois
causam MENOR IMPACTO AMBIENTAL.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe de Seção
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO UNITÁRIO DO MATERIAL

ITEM

1

MATERIAL

VALOR
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PREVISTO MÁXIMO
TOTAL PREVISTO PREVISTO
UNIDADE
PARA O
DA ATA PARA O PARA O
TRT/19ª UNITÁRIO
TRE/AL
TJ/AL
REGIÃO
(R$)

Copo descartável para água, em
material biodegradável e atóxico,
resistente (alta gramatura), branco,
capacidade de 180ml, confeccionado
em material biodegradável, tipo amido
de milho, papelão, soja, amido de arroz,
cana-de-açúcar, papel reciclado de
madeira de reflorestamento (mínimo de
65% destes materiais), para utilização
de líquidos frios e quentes e que
permita a sua decomposição em no
máximo 2 (dois) anos. Pacotes com
100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50
CENTENA 3.250
pacotes.

1.500

750

1.000

Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações,
bordas afiadas ou rebarbas, e não
deverão apresentar sujidade interna ou
externamente. A embalagem deverá
conter, externamente, os dados de
identificação, procedência e quantidade.
O produto deverá atender às condições
gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da
ABNT, apresentando certificado de
degradação biológica.

ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
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21,37

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
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Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
( ) Sim

( ) Não
ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019

Processo nº 0008919-10.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 78/2019

MINUTA

Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57.051-090, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob
o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado
Órgão Gerenciador, e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado
na Praça Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919, fone: (82)
4009-3671/3678/3672/3558/3659 ou TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª
REGIÃO, localizado na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179 – Centro,
Maceió/AL, CEP: 57020-645, fone: (82) 2121-8294/8201/8205, neste ato representado
por XXXXX, RG nº XXXX SSP/XX, CPF nº XXXX, doravante denominado Órgão
Participante, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I-A do Pregão Eletrônico nº
78/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 78/2019:
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QUANT.
QUANT.
TOTAL
TOTAL
VALOR VALOR
QUANT.
QUANT. TOTAL
MARCA
REGISTRADA
REGISTRADA
UNITÁRIO
ITEM DESCRIÇÃO
UNID.
TOTAL
REGISTRADAPARA
TOTAL
PARA O
PARA O
REGISTRADA
O TRE/AL
(R$)
(R$)
TRT/19ª
TJ/AL
REGIÃO

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no edital do Pregão Eletrônico nº
78/2019:

Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze)
meses, contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho.

4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

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

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

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital;
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e

c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela contratada.

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1.

São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

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

c) Manter, durante o prazo de vigência desta Ata, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público; e

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

5.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
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a) Fornecer itens novos, de excelente qualidade e em absoluta conformidade com o
Termo de Referência, Edital de Licitação e Anexos respectivos;

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação;

c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Edital,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.
d) Providenciar para que as embalagens contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
e) Fazer constar em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade;
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
e.3) registro no Ministério da Saúde;
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.
g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

a. fornecer copo descartável, para água, em material biodegradável e atóxico,
resistente (alta gramatura), branco, capacidade de 180ml, confeccionado em
material tipo amido de milho, soja, amido de arroz, papelão, cana-de-açúcar
ou papel reciclado de madeira de reflorestamento (composição mínima de 65% de
quaisquer destes materiais), para utilização de líquidos frios e quentes, e que
permita a sua decomposição em no máximo 2 (dois) anos;
m. Apresentar o produto em pacotes com 100 unidades, podendo ser
acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes, de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até o seu uso. Os copos deverão ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou externamente.
A embalagem deverá conter, externamente, os dados de identificação,
procedência e quantidade. O produto deverá atender às condições gerais da NBR
14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação.
n. Fornecer produtos que atendam às condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230
da ABNT, apresentando certificado de degradação biológica.

6 – DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

6.1
Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório,
as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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7.1 Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no horário de expediente
normal, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento,
num seguintes endereços:

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;

b) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado na Praça
Marechal Deodoro, nº 319 – Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-919. A entrega deverá ser
agendada através do telefone (82) 4009-3671/3678/3672/3558/3659;

c) na Coordenadoria de Material e Logística do Tribunal Regional do Trabalho da 19º
Região, localizada na Travessa Desembargador Artur Jucá, nº 179, 4º andar, Anexo II, –
Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-645. A entrega deverá ser agendada através do
telefone (82) 2121-8294/8201/8205.

7.2.
efetuará:

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os

a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e

b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

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

7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 8.4, alínea
“b”.

8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1.
A 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 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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8.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

8.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:
a)0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
c) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 do Termo de Referência, bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato celebrado.

8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado judicialmente.

8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

8.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
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8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

8.10.
Será promovido o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à licitante contratada.

8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA.

8.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.

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

11 – DO FORO.

11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento,
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em três vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado
pelas partes.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.

Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa

Representante da empresa
Em 14 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/11/2019, às 15:59, 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
0622890 e o código CRC A9A68C35.

0008919-10.2019.6.02.8000
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14/11/2019

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

14/11/2019 15:50:28

Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 19/11/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta

mesma data.
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido
de Cotação
Resumo do Aviso de Licitação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
SairPregão
00078/2019

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Aberto/Fechado

Nº da IRP
00027/2019
Nº do Processo

Tipo de Licitação

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

0008919-10.2019

Menor Preço

Sim

Não

Validade da Ata SRP
12 mes(es)

Quantidade de Itens
Equalização de ICMS

1

Internacional

Objeto
Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

19/11/2019
Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de 19/11/2019

Em 02/12/2019

às 08:00

às 14:00

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

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul…

Comprovante de encaminhamento para o DOU - Comprasnet (0622915)

1/1
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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
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00078/2019

14/11/2019 15:52:32

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Aberto/Fechado

Nº da IRP
00027/2019
Nº do Processo

Tipo de Licitação

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

0008919-10.2019

Menor Preço

Sim

Não

Validade da Ata SRP
12 mes(es)

Quant. Informada de Itens
Equalização de ICMS

Itens Incluídos

1

Internacional

Itens Cancelados

1

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Ordenador de Despesa - Presi

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

19/11/2019
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações

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 19/11/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

Fax

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3…
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SIASGnet-DC - Itens da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00078/2019

14/11/2019 15:52:57

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Aberto/Fechado

Nº da IRP
00027/2019
Quant. Informada de Itens Itens Incluídos
1

Itens Cancelados
1

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

0 Sim

Não

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento Tipo de Benefício
Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

1

M

Limpar

Item
407921 Copo
descartável

Situação do
Item na
Licitação

Qtde
Item

-

3.250

Unidade de
Critério de
Tipo de Decr.
Fornecimento Julgamento Benefício 7174

Centena

Menor Preço

Tipo I

Não

Critério
de Valor

Grupo

Consistente?

Ação

Valor
Máximo
Aceitável

-

Sim

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe…
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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
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00078/2019

14/11/2019 15:53:16

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Aberto/Fechado

Nº da IRP
00027/2019
Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

407921 - Copo descartável

Unidade de Fornecimento
Centena
Descrição Detalhada
Copo descartável, material: amido de milho (ácido poliático), capacidade: 180 ml, aplicação: líquidos frios e quentes,
características adicionais: atóxico e biodegradável

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
3250
Valor Sigiloso?

Sim

Tipo de Objeto do Item

Critério de Julgamento

Critério de Valor

Bens Comuns

Menor Preço

Valor Máximo Aceitá

Valor Unitário (R$)
21,3700

Não

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Intervalo Mínimo entre Lances

Permitir Adesões

Sim

Não

Quantidade Máxima para Adesões
16250

Locais de Entrega
UASG

Tipo

Município/UF de Entrega

Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gerenciadora

27855 - Maceió/AL

1500

80022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO

Participante

27855 - Maceió/AL

1000

925343 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Participante

27855 - Maceió/AL

750

Item Anterior
Licitação

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir
Itens

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=27436278&ver…

Comprovante de encaminhamento para o DOU - Comprasnet (0622915)

1/1

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 387

14/11/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=S4IKYOJM6X1CT&View=Message&Print=Yes

De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: ontato@gibborbrasil.com.br;alexandre@gibborbrasil.com.br;contatogibbor@gmail.com
Data: 14/11/2019 04:22 PM
Assunto: Fwd: aviso de licitação para publicação no dia 19/11/2019

Prezados,

Segue, em anexo, um aviso relativo ao Pregão Eletrônico nº 78/2019, que tem por objeto registros de preços de
copos biodegradáveis, para publicação em jornal do dia 19/11/2019.
Favor acusar recebimento deste

e-mail.

Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

Anexados:
Arquivo: Gabarito para a Gibbor - PE Tamanho: Tipo de Conteúdo:
RP 78- 2019.doc
38k
application/msword

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=S4IKYOJM6X1CT&View=Message&Print=Yes

E-mail solicitando publicação em jornal (0622964)
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 223, terça-feira, 19 de novembro de 2019

EXTRATO DE EMPENHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nota de empenho: 2019NE001047, emitida em 07/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Objeto:
Aquisição de material de consumo de infraestrutura de TI(Ata n.º 129/2019). Modalidade
de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 6.166,38 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).
Proc. nº TRF2-EOF-2019/00358.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018; Processo SEI nº 00258528.2017.6.02.8000; Fund. Legal: Cláusula Quinta do Contrato e Resolução nº 15.936/2018
do TRE-AL; Partes: União, através do TRE/AL e MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CNPJ nº
12.248.522/0001-96; Objeto: a) a alteração do prazo de cessão do imóvel para que se
estenda até o dia 31/12/2021, a fim de que o imóvel sedie o Posto de Atendimento
Definitivo de Maragogi-AL, em conformidade com a Resolução nº 15.936/2018; b) a
prorrogação do prazo de vigência do contrato até o dia 31/12/2021; Assinatura:
29/10/2019.

EXTRATO DE EMPENHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Nota de empenho: 2019NE000103, emitida em 07/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Gustavo Sampaio Telles Ferreira. Objeto: Contratação de instrutor para
ministrar aula no curso "Questões Polêmicas nos Juizados Especiais Federais e Turmas
Recursais - Forejef 2019". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 240,82 (duzentos e quarenta reais e oitenta
e dois centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00380.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0008919-10.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo - copos
biodegradáveis.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00078-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 19/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/12/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE001042, emitida em 07/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. Objeto: Fornecimento de
materiais odontológicos (Ata nº 096/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 3.362,87
(três mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Proc. nº TRF2-EOF2018/00082.01.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 14/11/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 18/2019 (0002048-34.2019.6.03.8000) que tem
por objeto Contratação da CONCLUSÃO DA ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DO POSTO AVANÇADO DE FERREIRA GOMES, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexo.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
PROCESSO SEI Nº 0017058-86.2019.4.03.8000.
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 018/2019, aquisição de motor elétrico de 20cv 6P 160L
60Hz 380/660V para a regularização do sistema de exaustão 1ª subsolo da Torre Sul do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, adjudicado à empresa Almir Lopes, com o valor
unitário R$ 6.176,90.

Macapá-AP, 14 de novembro de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão eletrônico nº 13/2019. Assinatura: 14/10/2019. P.A. nº 000134506.2019.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

São Paulo, 14 de novembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Substituto

Ata de Registro de Preços nº 05/2019
EMPRESA REGISTRADA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54
Especificação
Quant.
R$ unit.
Total
Projetor
Epson
695
WI
02
12.489,04
24.978,08
(1111H740021)
+
Cabos
+
Instalação Marca: Epson Modelo:
695W1.

.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - UASG 90031

.

.

Nº Processo: 0007126.2019. Objeto: Solução de Monitoramento de Performance de
Aplicações (APM) incluindo treinamento e suporte técnico da ferramenta.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 19/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Av.
Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00046-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 19/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/12/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

Des. ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

MARCELO NOBRE TAVARES
Diretor do Núcleo de Licitações

Ata de Registro de Preço nº 173/2019. Processo nº 7533/2019-SAO contratada: GP
MORENO, CNPJ 07.623.936/0001-18. Objeto: PROJETO "as built" de arquitetura e layout
(13.094,14 m2), valor unitário R$ 3,30. Projeto de prevenção, combate a incêndio e
controle de pânico - PCCI (13.094,14 m2), valor unitário R$ 1,03. Projeto do sistema de
proteção contra descargas atmosféricas - SPDA (10.459,17 m2), valor unitário R$ 1,13.
Planilha de quantidades e memorial descritivo (1 cj), valor unitário R$ 5.500,00. Taxas para
aprovação de projetos, ART/RRT e plotagens de projetos (1 sv), valor unitário R$ 5.983,51.
Validade do Registro: de 17/10/2019 a 16/10/2020.

(SIASGnet - 18/11/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n.º 0002386-62.2019.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA LTDA CNPJ 09.228.233/0001-10. Objeto: Promover, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/12/2019 e término em
04/12/2020. Valor: R$ 142.626,24 (cento e quarenta e dois mil setecentos e vinte e seis
reais e vinte e quatro centavos). Data de assinatura: 18/11/2019. Signatários: Jonathas
Santos de Almeida Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e Luiz Ivan da Silva Araújo,
representante da Contratada.

SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 14197/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N.
34/2019, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a
PREFEITURA DE BARREIRINHA/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar
nos trabalhos de coleta de dados biométricos do eleitorado no Município de
Barreirinha/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n.
7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n. 23.440/2015. Prazo de Vigência: 13/11/2019
a 31/05/2020. Data da Assinatura: 13/11/2019. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente,
Exmo. Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE
BARREIRINHA/AM, o Exmo. Prefeito GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 18/2019; Proc. SEI nº 0007008-60.2019.6.02.8000; PE nº 58/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013, e
alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do
extrato. Assinatura: 13/11/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - sacola
plástica reciclada; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 58/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- EPP, CNPJ Nº 14.376.716/000100, Item 1, 3R , KG, 750, R$ 9,00, R$ 6.750,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAD n.º 16.089/2019. OBJETO: Palestra Planejamento Estratégico no Poder
Judiciário. FAVORECIDO: Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 7.800,00. RATIFICAÇÃO:
Raimundo de Campos Vieira, em 14/11/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2018; Proc. SEI nº 0006982-62.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: no artigo 57, inciso II, no artigo 65, inciso I, alínea "b" e seu parágrafo
primeiro, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, nos artigos 38 e 41 da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, na Cláusula Dez, caput e parágrafo único, e Cláusula Catorze do Contrato nº
05/2018; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa VR CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ
17.278.191/0001-50, Objeto: a)a prorrogação da vigência do Contrato, cujo objeto é a
prestação de serviços de conservação das urnas eletrônicas do TRE-AL, por 20 meses, a
partir de 05/12/2019; b)o reajuste do valor unitário de UST's de R$ 132,70 para R$ 137,64,
a partir de março de 2019, com base na variação do IPCA-E para o período de março de
2018 a março de 2019, na ordem de aproximadamente 3,72%; c)a alteração quantitativa
do contrato, a fim de acrescer 369 UST's, a partir da nova vigência contratual, ou seja , a
partir de 05/12/2019; d)a inclusão de que será aplicado ao contrato as disposições da
Resolução nº 15.559 (Código de Ética), do TRE-AL/ 2014.; Valor total: R$ 254.083,44.
Assinatura: 08/11/2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019111900142

PROCESSO PAD n.º 16.253/2019. OBJETO: Curso Especial Secretariado Executivo na
Administração Pública. FAVORECIDO: ESAFI - Escola de Administração e Treinamento.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 2.790,00. RATIFICAÇÃO:
Raimundo de Campos Vieira, em 13/11/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 16/2017, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Sr. Ivaldo José Pimentel Andrade. OBJETO: Prorrogação de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 516/2017.
ASSINATURA: 14/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o
Sr. Ivaldo José Pimentel Andrade, pelo Locador.

142

Publicação do aviso de licitação no DOU (0624034)

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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NOTÍCIAS
DO INTERIOR

EDMILSON TEIXEIRA

etjornalista@gmail.com

Piranhas

RIO LARGO

Em Rio Largo o radialista Wellython Martins vem
comandando uma campanha de solidariedade
visando contar com o apoio do povo alagoano,
a fim de arrecadar alimentos não perecíveis
e fraudas geriátricas. A ação visa atender as
comunidades carentes daquele município. Trata-se
do “Natal Solidário do Papapasou 2019”. Ponto de
entrega: Escola de Craques do CSA Rio Largo.
Mais informação @papapasou (no direct)

CHÃ PRETA

R

eta final de ano e a cidade de Piranhas/AL já começa a
investir em eventos visando aquecer a economia local. Na
realidade esse é um procedimento estratégico de regiões
turísticas, que tiram proveito da alta temporada, a fim de faturar
com os visitantes. Pois neste último final de semana, ocorreu por
lá a I Feira de Artesanato e Cultura de Piranhas. Muita gente foi
prestigiar; cujo evento foi uma iniciativa da associação de artesã
local com o amplo apoio da Prefeitura.

PIRANHAS II

A Feira ocorreu no Centro Histórico, destacando produtos
confeccionados pelos artesãos do município; desfile de moda verão,
o cardápio da culinária regional do sertão, além de show musical,
apresentações culturais, a exemplo do famoso xaxado.

SATISFAÇÃO

Pelo êxito da Feira e os elogios recebidos, a prefeita Maristela Sena
Dias (PP) destacou que essa foi a primeira de muitas outras feiras
de artesanatos que virão. “Cidade limpa, ocupação hoteleira em
quase 100% e todo um trabalho de apoio ao turista que estamos
desenvolvendo, junto com a iniciativa privada, garantem Piranhas
como um dos principais destinos turísticos do país” disse a gestora.

A Prefeitura vem dando ênfase neste mês de
novembro quanto ao tratamento de câncer
de próstata. A abertura foi no horário noturno
justamente para atrair a classe masculina
com idade superior aos 45 anos, que nesse
período do dia não está trabalhando. Somente
na semana passada foram realizados 65
atendimentos médicos, 60 atendimentos
de enfermagem, 240 testes rápidos de HIV,
SÍFILIS, HCV e HBsAg, 30 vacinas de DT
e Hep B, 08 atendimentos odontológico, 25
elétrons cardiogramas, palestras sobre o tema
da campanha, 100 solicitação e marcação de
exames de PSA..

REGIÃO NORTE

MACEIÓ - ALAGOAS
TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019

POTENCIAL

UP é a publicação de bordo da
companhia aérea portuguesa TAP,
veiculada a bordo dos 100 aviões da
companhia e que atende 87 destinos
em 4 continentes, transportando
mensalmente 1,7 milhão de
passageiros. O roteiro da viagem
contemplará, ainda, outras cidades
turísticas como Maceió, Marechal
Deodoro, Barra de São Miguel e União
dos Palmares.

ESTRATÉGIA

Em ação articulada pela Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Econômico
e Turismo (Sedetur), a capa da revista
UP virá acompanhada de uma grande
reportagem do Destino Alagoas com
cerca de 30 páginas promovendo os
destinos turísticos, belezas naturais,
atrativos gastronômicos, rede hoteleira
e artesanato de todas as regiões
turísticas do estado.

ONLINE

Maragogi e São Miguel dos Milagres, na Costa
dos Corais alagoana vão fazer parte do press trip
com a equipe de jornalistas da TAP, que chegou
domingo aqui em Alagoas trabalhando até
sexta-feira. Formado por repórter, fotojornalista
e videomaker, o trio produzirá o material que
vai estampar a capa da revista UP, edição de
dezembro.

Além do material impresso, a promoção
de destino também estará no site da
revista UP, com vídeos promocionais
mostrando todas as belezas alagoanas.
De acordo com o secretário de Estado
do Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Rafael Brito, essa ação
promocional é essencial para que o
Destino Alagoas conquiste o mercado
europeu.

BARRA DE SANTO ANTÔNIO

“Governador Renan Filho nos dando a excelente
notícia de que o turismo se amplia na Barra, com
a instalação de um hotel português em nossa
cidade. Mais 450 empregos diretos no setor
hoteleiro e as obras, nos comunica o governador,
começam nos primeiros meses de 2020” disse a
prefeita Emanuelle Moura. Trata-se de uma das
maiores redes hoteleira de Portugal, Vila Galé
que anuncia investimento de R$120 milhões no
município de Barra de Santo Antônio.

SÃO LUÍS DO QUITUNDE

A prefeita Fernanda Cavalcante (MDB) estranha
categoricamente o comportamento do vereador
André Cordeiro (PP) em querer tirar proveito
com imagens via um vídeo gravado pelo próprio,
postadas nas redes sociais, mostrando dois ônibus
que se encontram fazendo reparo mecânico numa
oficina especializada na cidade de Porto Calvo, visto
que essa teria ganho o processo de licitação.

REBATE

“Os dois ônibus são da frota antiga e que tiveram
sérios problemas mecânicos, lógico por tempo
de uso. Seria mais interessante, se esse cidadão
divulgasse os dez ônibus novos que adquirimos
há poucos dias com recursos próprios, e que
estamos revolucionando a educação municipal
com a construção e reforma de escolas, quadras
esportivas, creches e inclusive estamos entre
os cinco melhores municípios alagoanos que
alcançaram os mais elevados índices das notas
do Ideb, cujo governo do Estado nos homenageou
há poucos dias no Palácio com uma premiação
fabulosa”, disse a prefeita Fernanda Cavalcante.

Fórum de Finanças é realizado em AL
Evento coloca Estado no contexto internacional de gestão financeira; governador em exercício Luciano Barbosa foi à abertura

O

governador em exercício, Luciano Barbosa,
participou, na manhã
da segunda-feira (18), da abertura do Fórum de Coordenação Intergovernamental de
Orçamento e Finanças Públicas dos Países Ibero-Americanos. Em sua 7ª edição, o evento prossegue nesta terça (19),
no Jatiúca Hotel & Resort, em
Maceió.
Essa é a primeira que vez
que o Nordeste sedia o Fórum
de Coordenação Intergovernamental de Orçamento e
Finanças Públicas dos Países
Ibero-Americanos. O evento
reúne lideranças em finanças
da América Latina, Portugal e
Espanha para trocar experiências, analisar casos de sucesso
e debater temas relacionados
às finanças públicas.
“Falar sobre ajuste fiscal,
contas públicas; do orçamento
público, sua distribuição, seus
investimentos, o que é prioridade. Tudo isso é uma tarefa
dos senhores, mas também é
uma tarefa nossa: daqueles
que fazem a política e que precisam saber se debruçar, ouvir
e tomar as melhores decisões.
Então, nós temos que apoiar resolutamente seminários como
esse”, afirmou Luciano Barbosa, durante seu discurso na so-

lenidade de abertura.
Maceió é a segunda capital
no Brasil a receber o Fórum – a
primeira foi São Paulo (SP). O
encontro acontece desde 2011,
quando foi realizado, pela primeira vez, em Buenos Aires,
na Argentina. Em Alagoas, o
evento é promovido pelas Secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e de Planejamento,
Gestão e Patrimônio (Seplag),
além do Grupo de Gestores das
Finanças Estaduais (Gefin).
AVANÇO
O Fórum é considerado um
importante instrumento para o
avanço no conhecimento sobre
gestão financeira e a integração
dos países ibero-americanos.
Para o secretário de Estado da
Fazenda, George Santoro, a
realização desta 7ª edição em
Maceió coloca Alagoas no contexto nacional e internacional
das finanças públicas.
“É um momento oportuno
para debatermos temas importantes sobre finanças públicas,
de orçamento, de contabilidade, então procuramos montar
um programa abrangente e
que consiga trazer essas experiências exitosas de outros países aqui para Alagoas e para o
Brasil”, comentou Santoro.
O Fórum reúne, em Maceió, mais de 200 gestores

AGÊNCIA ALAGOAS

Fórum reúne
lideranças em
finanças da
América Latina,
Portugal
e Espanha
para trocar
experiências

financeiros, secretários de
Finanças e de Planejamento,
entre outros profissionais de
organizações nacionais e internacionais. A programação
inclui sete painéis, com 40 palestrantes, entre eles, grandes
nomes do cenário econômico e
financeiro mundial.

“Esse é um momento muito oportuno. O governo federal
acabou de mandar um conjunto de medidas legislativas que
trata de mudanças de marcos
legais das finanças públicas,
objeto deste Fórum”, acrescentou Santoro.
Além dele, participaram

da solenidade de abertura o
secretário do Gabinete Civil,
Fábio Farias; a secretária especial do Tesouro Estadual,
Renata Santos; o presidente
do Foro Ibero-Americano de
Coordenação Orçamentária
e Fiscal Intergovernamental,
Eduardo Bacci; a subsecretá-

Três municípios da Região Norte
vão ficar sem energia nesta terça
DIVULGAÇÃO

CLAUDIO BULGARELLI
SUCURSAL REGIÃO NORTE

Com o registro de temperaturas altíssimas para os
próximos dias, três cidades da
região Norte de Alagoas vão viver um dia de caos nesta terçafeira, dia 19. É que a Equatorial Energia Alagoas anunciou
ontem (18) que vai fazer um
desligamento programado de
energia em três cidades da região Norte. A interrupção será
nesta hoje nos municípios de
Maragogi, Porto Calvo e São
Miguel dos Milagres. A ação
será feita para realizar serviços preventivos de manutenção.
O desligamento programado, no entanto, não atingirá
todas as áreas dos municípios, mas apenas localidades
específicas. Em Maragogi, o

Com altas temperaturas, na região turística é difícil ficar sem energia

Publicação do aviso de licitação na Tribuna (0624045)
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ria de Relações Financeiras
Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional,
Priscilla Santana; a presidente do Gefin, Célia Carvalho; e
o diretor da Comissão Econômica para a América Latina e
Caribe (Cepal) no Brasil, Carlos Mussi.

desligamento ocorre no período
das 8h35 às 13h25 em Ponta
de Mangue e adjacências. Em
São Miguel dos Milagres, a interrupção está agendada para
o período de 8h15 as 14h15 nas
localidades do povoado Jubileu,
assentamento Jubileu, Agrovila
II, fazenda Triunfo, Mombaça,
Castelo e fazenda Boa Sorte. Já
em Porto Calvo, o desligamento
programado vai ocorrer no período das 8h às 13h20 e vai atingir
a travessa São Bento, Rua Dr.
Antônio Dorta, Rua do Rosário,
Rua Domingos Fernandes Calabar, Rua Dep. João Batista de
Moraes, Rua Fernandes Calabar, Rua Gonçalo Lerin e Rua
Henrique Dias.
Durante o desligamento, técnicos da distribuidora trabalharão para melhorar a qualidade
de energia na região. A Equatorial informa que se os serviços
de melhoramento e manutenção
forem concluídos antes das horas fixadas, a rede elétrica será
energizada independentemente
de novo comunicado. Como medida de segurança, o cliente deve
considerar energizadas todas as
suas instalações elétricas durante o horário do desligamento.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

À PREG,
para realização do certame, após publicação no
portal no TRE/AL.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/11/2019, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624046 e o código CRC 51881C14.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado,
Solicito-lhe analisar as características dos item ofertado,
conforme proposta retro, quanto a sua adequação aos requisitos
editalícios.
Assinala-se que a sessão foi suspensa e será retomada às
16:00 desta data.
Respeitosamente.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/12/2019, 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
0630549 e o código CRC 417A58C9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Para uma melhor análise da proposta, solicitamos
que seja anexado à proposta do fornecedor, a imagem do
produto proposto incluindo a composição do material
(catálogo).
Favor também informar ao proponente que não
conseguimos visualizar o COPO PROPOSTO no site da
COPOBRÁS, que por favor nos envie o código do material.
Perguntar, também, ao proponente, se o material
ora proposto se trata do copo oxibiodegradável Código CFT200-0, da COPOBRÁS.
Att.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/12/2019, 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
0630712 e o código CRC AFDDFC6E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.

Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado,
Informa-se que a Licitante não se manifestou sobre
os
questionamentos
apresentados
por
V.S.ª
no
evento 0630712.
Dessa forma, solicita-se que a análise da proposta
seja realizada com as informações disponíveis.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 03/12/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630853 e o código CRC F497EC2D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Dada a ausência de resposta do fornecedor, quanto
aos questionamentos desta unidade demandante, seguem
nossas considerações:
1. A proposta não tem assinatura do representante da Empresa.
2. Apesar da empresa, em sua proposta, dizer que o copo da COPOBRÁS é
biodegradável e de amido de milho, e que atende ao Edital, não nos foi possível,
porém, encontrar o produto no site da COPOBRÁS. O único item no site da
COPOBRÁS, com referência ao nome biodegradável, está no produto COPO
OXIBIODEGRADÁVEL, CFT-200-0. Vide o
link http://www.copobras.com.br/pt/busca?q=BIODEGRAD%C3%81VEL
3. Em consulta sobre produtos OXIBIODEGRADÁVEIS, podemos concluir que este
tipo de material é feito de plástico, e não de matéria orgânica, requisito
fundamental do Edital. Vide link: https://www.ecycle.com.br/726-oxibiodegradaveloxibiodegradaveis.html
4. Ainda no site da COPOBRÁS, não encontramos nenhuma referência a material
feito de AMIDO DE MILHO. Vide o link: http://www.copobras.com.br/pt/busca?
q=amido+de+milho

Do exposto acima, esta Seção entende que a
proposta ofertada pela empresa COMERCIAL ROSA SANTOS
LTDA, NÃO ATENDE os critérios estabelecidos no Edital.
Att.

Despacho SEALMOX 0630951
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/12/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630951 e o código CRC 5342E531.
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______________________________________________________________________
Registro 003476/2012 Data Concessão 24/10/2012 Validade 09/05/2021
Razão Social
COPOBRAS S/A. IND. E COM. DE EMBALAGENS. - 86.445.822/0004-44

Número de certificado
IP-COP-0249/2018-7

Endereço
RUA CARLOS VICENTE LARA, 146 Cep:35534000 | FATIMA - CARMÓPOLIS DE MINAS - MG

Telefone
(48) 3657.3000

E-mail
dayana@copobras.com.br
Objeto/Produto
Programa de Avaliação da Conformidade: Copos plásticos descartáveis
Portaria: 453 de 01/12/2010
Nome de Família: Família 07: Copos descartáveis de polipropileno de 180 ml

Data

Alteração

Marca

Modelo

Descrição

20/09/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo Plástico 180ml Branco,
CF-180 (100 unidades)

Copos Plásticos Descartáveis,
Polipropileno, 180ml, Branco,
Estriado

Código
de
barras
- 78
96
03
08
92
63
9

20/09/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo Plástico 180ml
Transparente, CFT-180 (100
unidades)

Copos Plásticos Descartáveis,
Polipropileno, 180ml, Transparente,
Estriado.

- 78
96
03
08
92
64

Demonstrativo de características da oferta - Com. Rosa Santos (0631492)
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6
20/09/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo Plástico 180ml Creme,
CFC-180 (100 unidades)

Copos Plásticos Descartáveis,
Polipropileno, 180ml, Creme,
Estriado

- 78
96
03
08
94
02
2

11/01/2016 Excluido

COPOBRAS / COPOS
PLÁSTICO 180 ML
ESTRIADO BRANCO
KICOPPO

11/01/2016 Excluido

COPOBRAS / COPO
PLÁSTICO 180 ML BRANCO
ESTRIADO

11/01/2016 Excluido

COPOBRAS / COPOS
PLÁSTICO 180 ML
ESTRIADO
TRANSPARENTE KICOPPO

11/01/2016 Excluido

COPOBRAS / COPO
PLÁSTICO 180 ML
TRANSPARENTE
ESTRIADO

20/09/2018 Excluido

COPOBRAS

COPO PLÁSTICO 180 ML
BRANCO ESTRIADO

CF-180

- 78
96
03
08
92
63
9

Excluido

- 78

Demonstrativo de características da oferta - Com. Rosa Santos (0631492)
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20/09/2018

COPOBRAS

COPO PLÁSTICO 180 ML
TRANSPARENTE
ESTRIADO

CFT-180

96
03
08
92
64
6

20/09/2018 Excluido

COPOBRAS

COPO PLÁSTICO 180 ML
CREME ESTRIADO

CFC-180

- 78
96
03
08
94
02
2

Demonstrativo de características da oferta - Com. Rosa Santos (0631492)
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______________________________________________________________________
Registro 003358/2012 Data Concessão 07/11/2012 Validade 02/05/2021
Razão Social
COPOBRAS S/A. IND. E COM. DE EMBALAGENS. - 86.445.822/0002-82

Número de certificado
IP-COP-0580/2018-4

Endereço
AV MONSENHOR FREDERICO TOMBROCK, 300 Cep:88730000 | INDUSTRIAL - SÃO LUDGERO - SC

Telefone
(48) 3657.3000

E-mail
dayana@copobras.com.br
Objeto/Produto
Programa de Avaliação da Conformidade: Copos plásticos descartáveis
Portaria: 453 de 01/12/2010
Nome de Família: Família 04: Copos descartáveis de polipropileno de 180 ml

Data

Alteração

Marca

Modelo

Descrição

30/08/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo Plástico 180ml
Transparente, CFT-180 (100
unidades)

Copos Plásticos
Descartáveis,
Polipropileno, 180ml,
Transparente, Estriado

Código
de
barras
- 78
96
03
08
92
64
6

30/08/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo Plástico 180ml Creme,
CFC-180 (100 unidades)

Copos Plásticos
Descartáveis,
Polipropileno, 180ml,
Creme, Estriado.

- 78
96
03
08
94
02

Demonstrativo de características da oferta - Com. Rosa Santos (0631492)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 401

2
30/08/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo Plástico 180ml Branco, CF180 (100 unidades)

Copos Plásticos
Descartáveis,
Polipropileno, 180ml,
Branco, Estriado

- 78
96
03
08
92
63
9

30/08/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo plástico 180ml Branco, SM180 (50 unidades)

Copos Plásticos
Descartáveis,
Polipropileno, 180ml,
Branco, Estriado

- 78
96
03
08
93
14
8

30/08/2018

Incluido

COPOBRAS

Copo Plástico 180ml
Transparente, SMT-180 (50
unidades)

Copos Plásticos
Descartáveis,
Polipropileno, 180ml,
Transparente, Estriado

- 78
96
03
08
97
50
4

06/01/2015 Excluido

COPOBRAS / COPOS PLÁSTICOS
180 ML TRANSPARENTE
ESTRIADO

06/01/2015 Excluido

COPOBRAS / COPOS PLÁSTICOS
180 ML BRANCO ESTRIADO SM180

06/01/2015 Excluido

COPOBRAS / COPOS PLÁSTICOS
180 ML BRANCO ESTRIADO

Demonstrativo de características da oferta - Com. Rosa Santos (0631492)
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06/01/2015 Excluido

CFC-180-COPOS PLÁSTICO 180
ML CREME ESTRIADO

01/02/2016 Excluido

Copobras

COPO PLÁSTICO 180 ML
BRANCO ESTRIADO CF-180

- 78
96
03
08
92
63
9

01/02/2016 Excluido

Copobras

COPO PLÁSTICO 180 ML
TRANSPARENTE ESTRIADO
CFT-180

- 78
96
03
08
92
64
6

01/02/2016 Excluido

Copobras

COPOS PLÁSTICOS 180 ML
BRANCO ESTRIADO SM-180

- 78
96
03
08
93
14
8

01/02/2016 Excluido

Copobras

COPOS PLÁSTICOS 180 ML
CREME ESTRIADO CFC-180

- 78
96
03
08
94
02
2
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01/02/2016 Excluido

COPOBRAS

COPO PLASTICO 180 ML
TRANSPARENTE ESTRIADO
SMT-180

30/08/2018 Excluido

COPOBRAS

SMT-180

COPO PLÁSTICO 180
ML TRANSPARENTE

- 78
96
03
08
97
50
4

30/08/2018 Excluido

COPOBRAS

CF-180

COPO PLÁSTICO 180
ML BRANCO ESTRIADO

- 78
96
03
08
92
63
9

30/08/2018 Excluido

COPOBRAS

SM-180

COPO PLÁSTICO 180
ML BRANCO ESTRIADO

- 78
96
03
08
93
14
8

30/08/2018 Excluido

COPOBRAS

CFT-180

COPO PLÁSTICO 180
ML TRANSPARENTE
ESTRIADO

- 78
96
03
08
92
64

Demonstrativo de características da oferta - Com. Rosa Santos (0631492)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 404

6
30/08/2018 Excluido

COPOBRAS

CFC-180

COPO PLÁSTICO 180
ML CREME ESTRIADO

- 78
96
03
08
94
02
2
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RELATÓRIO DE ENSAIO
EMBALAGEM E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS
ANÁLISE QUÍMICA

INTERESSADO:

1.

ECO VENTURES BIO PLASTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO DO
BRASIL
Rua General Lecor, nº: 1.141 - Ipiranga
CEP: 04213-021 – São Paulo (SP)
E-mail: brunafolster@ecoventuresbrasil.com
Ref.: (93830)

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA
01 (Uma) Amostra de Plástico, identificada pelo interessado como: Copo Descartável
Biodegradável – Com 1% do Aditivo Oxo-Biodegradável GO GREEN P-LIFE SMC 2360 100P,
Transformador: Copobras, Entregue: 10/10 e recebida pelo laboratório em 17/10/2018.
Identificação Interna: L-0266792

2.

MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES
Resolução nº 105, de 19 de Maio de 1999, da ANVISA que aprova os Regulamentos Técnicos:
Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Plásticos em Contato com Alimentos;
Resolução RDC n° 51, de 26 de novembro de 2010. Dispõe sobre migração em materiais,
embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos.
Resolução RDC n° 52, de 26 de novembro de 2010. Dispõe sobre corantes em embalagens e
equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos.
Portaria n º 685, de 27 de agosto de 1998, da ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico:
"Princípios Gerais para o Estabelecimento de Níveis Máximos de Contaminantes Químicos em
Alimentos" e seu Anexo: "Limites máximos de tolerância para contaminantes inorgânicos".
Decreto nº 55.871, de 26 de março de 1965, Dispõe sobre Normas Técnicas Especiais
Reguladoras do Emprego de Aditivos Químicos a Alimentos.
Resolução RDC n° 42, de 29 de agosto de 2013. Dispões sobre o regulamento técnico
MERCOSUL sobre limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos;
PE-QUI.094 – Rev.00 - Embalagens e Equipamentos Plásticos em Contato com Alimentos;
PE-QUI.100 – Rev.00 - Embalagens e Equipamentos Plásticos em Contato com Alimentos
Migração Específica de Metais e Outros Elementos;
EN 1186-3: 2002 – Material and articles in contact with foodstuffs - Plastics – Part 3: Test
methods for overall migration into aqueous food simulants by total immersion.
EN 1186-14: 2002 – Material and articles in contact with foodstuffs - Plastics – Part 14: Test
methods for ‘substitute tests’ for overall migration from plastics intended to come into contact
with fatty foodstuffs using test media iso-octane and 95% ethanol.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
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3.

RESULTADOS OBTIDOS
3.1. Determinação de migração substancias que conferem cor.
SIMULANTE/CONDIÇÃO
DE ENSAIO

AVALIAÇÃO

Ácido acético 3% (m/v) – 10 dias / 40°C

Inalterado

Água deionizada – 10 dias / 40°C

Inalterado

Etanol 95% (v/v) – 10 dias / 40°C

Inalterado

ESPECIFICAÇÃO RDC N° 52 DE
26/11/2010

Não deve haver alteração na
coloração do Extrato

3.2. Migração Total
SIMULANTE/CONDIÇÃO
DE ENSAIO

VALOR ENCONTRADO
2
(mg/dm )

Ácido acético 3% (m /V) – 10 dias / 40°C

0,83

Água deionizada – 10 dias / 40°C

2,43

Etanol 95% (v/v) – 10 dias / 40°C

Não Detectado

REQUISITOS CONFORME
RESOLUÇÃO Nº 105 –
19/05/1999 ANVISA

Máximo 8mg/dm2

3.3. Migração Específica
Valores Encontrados
Ácido acético 3% (m/V)
10 dias / 40°C
(mg/kg)

Limite de Quantificação
(mg/kg)

Limite de Migração
Específica, Conforme
RDC, 52 de 26/11/2010.
(mg/kg)

Antimônio (Sb)

<0,040

0,040

0,040

Arsênio (As)

<0,010

0,010

0,010

Bário (Ba)

<0,100

0,100

1,000

Boro (B)

<0,100

0,100

0,500

Cádmio (Cd)

<0,005

0,005

0,005

Chumbo (Pb)

<0,010

0,010

0,010

Cobre (Cu)

<0,100

0,100

5,000

Cromo (Cr)

<0,040

0,040

0,050

<0,500

0,500

1,200

Fluoretos (F )

0,310

0,100

0,500

Mercúrio (Hg)

0,005

0,001

0,005

Prata (Ag)

<0,040

0,040

0,050

Zinco (Zn)

<0,100

0,100

25,000

PARÂMETROS
DETERMINADOS

Estanho (Sn)
-
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3.4. Tabela de Especificação do Decreto N° 55.871, de 26/03/1965

PARÂMETRO

VALOR MÁXIMO
PERMITIDO
(mg/kg)

1,00
2,00

Bebidas alcoólicas fermentadas, bebidas alcoólicas
fermento- destiladas, refrescos e refrigerantes.
Sucos de frutas e xaropes naturais.
Outros alimentos.

0,10

Bebidas alcoólicas fermento-destiladas.

0,20
0,20
0,50
1,00

Bebidas alcoólicas fermentadas.
Refrescos e refrigerantes.
Sucos de frutas e xaropes naturais.
Outros alimentos.
Bebidas alcoólicas fermento-destiladas, refrescos e
refrigerantes.
Bebidas alcoólicas fermentadas, sucos de frutas e
xaropes naturais.
Outros alimentos.

0,20
Antimônio (Sb)

Arsênio (As)

0,20
Cádmio (Cd)

0,50
1,00

Zinco (Zn)

Cobre (Cu)

5,00

Bebidas alcoólicas fermentadas, bebidas alcoólicas
fermento-destiladas, refrescos e refrigerantes.

25,00

Sucos de frutas e xaropes naturais.

50,00

Outros alimentos.

0,10

Óleos, gorduras e emulsões refinadas.

0,40

Óleos e gorduras virgens.

2,00
5,00

Lactose.
Refrescos e refrigerantes.
Caramelos e balas, bebidas alcoólicas fermentadas,
bebidas alcoólicas fermento-destiladas, frutas,
hortaliças e sementes oleaginosas in natura e
industrializadas, gelados comestíveis, mel.

10,00

Cromo (Cr)
Estanho (Sn)
Mercúrio (Hg)

30,00

Sucos de frutas e xaropes naturais, outros alimentos.

0,10
250,00

Qualquer alimento.
Qualquer alimento.

0,01

Qualquer Alimento

0,50

Peixes, crustáceos e moluscos.
Bebidas alcoólicas fermentadas, refrescos e
refrigerantes.
Bebidas alcoólicas fermento-destiladas, Sucos de
frutas e xaropes naturais.
Produtos hidrogenados.
Outros alimentos.

0,10
Níquel (Ni)

ESPECIFICAÇÃO

3,00
4,00
5,00
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PARÂMETRO

Chumbo (Pb)

VALOR MÁXIMO
PERMITIDO
(mg/kg)
“in natura” Industrializado
0,50
1,00
0,20
1,00
2,00
2,00
0,05
0,05
1,00
0,10
0,20
0,10
0,20
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

ESPECIFICAÇÃO

0,50

0,50

0,20
0,20
-

0,40
0,20
0,20
0,20
0,10
0,10
0,20
0,50

-

2,00

-

0,50
1,00
2,00
2,00
2,00
0,50
2,00
2,00
1,00
0,20
2,00

Origem Animal
Carnes
Aves
Pescado
Leite
Derivados do leite:
Queijo
Manteiga
Outros
Ovos
Origem vegetal
Bulbos
Raízes e tubérculos
Cereais
Hortaliças
Leguminosas
Frutas (exceto sucos, néctares, cristalizadas ou
glaceadas)
Sucos e néctares de frutas
Frutas cristalizadas ou glaceadas
Oleaginosas
Específico
Óleos e gorduras
Margarina
Refrescos e refrigerantes
Bebidas alcoólicas
Cacau (exceto manteiga de cacau e chocolate
adoçado)
Manteiga de cacau
Chocolate adoçado
Chocolate não adoçado
Açúcar (sacarose)
Dextrose (glicose)
Frutose
Xarope de glicose
Lactose
Café torrado e moído
Alimento infantil
Caseína e caseinatos

0,80

0,80

Outros
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3.5. RDC 42 de 29/08/2013.

PARÂMETRO

VALOR
MÁXIMO
PERMITIDO
(mg/kg)
0,01
0,05

0,10

0,20

Arsênio (As)

0,30

0,50

0,80

1,00

ESPECIFICAÇÃO
Gelos comestíveis
Bebidas analcoólicas (excluídos os sucos), sorvetes de água
saborizados, leite fluído pronto para o consumo e produtos lácteos
sem adição, sem diluir nem concentrar.
Óleos e Gorduras comestíveis de origem vegetal e ou animal
(incluindo margarina), açucares, balas caramelos e similares
incluindo goma de mascar, sucos e néctares de frutas, bebidas
alcoólicas fermentadas e fermento-destiladas, exce vinho,
hortaliças frutos com folhas em bainha, hortaliças frutos da família
Cucurbitaceae, hortaliças frutos distintas da família Cucurbitaceae,
cogumelos (exceto do gênero Agaricus, Pleurotus e Lentinula ou
Lentinus), hortaliças leguminosas, legumes (sementes secas das
leguminosas) exceto soja, sorvetes de leite ou creme, sorvetes a
base de fruta, creme de leite, leite condensado e doce de leite
Chocolates e produtos de cacau com menos de 40% de cacau,
vinho, trigo e seus derivados exceto óleo, raízes e tubérculos,
hastes jovens e pecíolos, café torrado em grãos e pó.
Mel, cereais e produtos de e a base de cereais, excluídos trigo,
arroz e seus produtos derivados e óleos, arroz e seus derivados
exceto óleo, hortaliças do gênero Brassica excluídas as de folhas
soltas, hortaliças de folha (incluídas as Brassicas de folhas soltas)
e ervas aromáticas frescas, cogumelos do gênero Agaricus,
Pleurotus e Lentinula, frutas secas, excluídas as de bagos e
pequenas, frutas frescas de bagos e pequenas, azeitonas de
mesa, compotas, geleias, marmeladas e outros doces a base de
frutas e hortaliças.
Pasta de cacau, concentrados de tomate, café solúvel em pó ou
granulado, queijos, sal para consumo humano, carnes de bovinos,
ovinos, suínos, caprinos e aves de curral, derivados crus,
congelados ou refrigerados, embutidos e empanados crus, ovos e
produtos de ovos.
Castanhas, incluindo nozes, pistachos, avelãs, macadâmia e
amêndoas.
Miúdos comestíveis exceto fígado e rins, fígado de bovinos,
ovinos, suínos, caprinos e aves de curral, rins de bovinos, ovinos,
suínos, caprinos, peixes crus, congelados ou refrigerados,
moluscos cefalópodos, moluscos bivalvos, crustáceos.
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PARÂMETRO

Mercúrio (Hg)

VALOR
MÁXIMO
PERMITIDO
(mg/kg)
0,50
1,00
0,01
0,02

0,05

Cádmio (Cd)
0,10

0,20

0,30
0,40
0,50
1,00
2,00
Estanho (Sn)

150,00
250,00

ESPECIFICAÇÃO
Peixes, exceto predadores, moluscos cefalópodos, moluscos
bivalvos e crustáceos.
Peixes predadores.
Vinho, sorvetes de água saborizados.
Bebidas analcoólicas (excluídos os sucos), bebidas alcoólicas
fermentadas e fermento-destiladas, exceto vinho.
Sucos e néctares de frutas, hortaliças do gênero Brassica
excluídas as de folhas soltas, hortaliças frutos com folhas em
bainha, hortaliças frutos distintas da família Cucurbitaceae,
hortaliças frutos distintas da família Cucurbitaceae, cogumelos
(exceto do gênero Agaricus, Pleurotus e Lentinula ou Lentinus),
frutas secas, excluídas as de bagos e pequenas, frutas secas de
bagos e pequenas, gelos comestíveis, sorvetes de leite ou creme,
sorvete a base de frutas, leite fluído e produtos lácteos sem
adição, sem diluir nem concentrar, carnes de bovinos, ovinos,
suínos, caprinos e aves de curral, derivados crus, congelados ou
refrigerados, embutidos e empanados crus, peixes crus,
congelados ou refrigerados (com as seguintes exceções: bonito,
carapeba, enguia, tainha, jurel, imperador, cavala, sardinha, atum
e linguado se estabelece 0,10, para melva se estabelece 0,20 e
para anchova e peixe espada se estabelece 0,30).
Mel, cereais e produtos de e a base de cereais, excluídos trigo,
arroz e seus produtos derivados e óleos, hortaliças leguminosas,
legumes (sementes secas das leguminosas) exceto soja, raízes e
tubérculos, hastes jovens e pecíolos, café torrado em grãos e pó,
leite condensado e doce de leite.
Chocolates e produtos de cacau com menos de 40% de cacau,
trigo e seus derivados exceto óleo, soja em grãos, hortaliças de
folha (incluídas as Brassicas de folhas soltas) e ervas aromáticas
frescas, cogumelos do gênero Agarius, Pleurotus e Lentinula ou
Lentinus, café solúvel em pó ou granulado, creme de leite.
Pasta de cacau, chocolates e produtos de cacau com mais de 40%
de cacau.
Arroz e seus derivados exceto óleo, chá, erva mate, e outros
vegetais para infusão.
Queijos, sal para consumo humano, fígado de bovinos, ovinos,
suínos, caprinos e aves de curral e crustáceos.
Rins de bovinos, ovinos, suínos, caprinos
Moluscos cefalópodos e moluscos bivalvos.
Bebidas enlatadas (incluídos os sucos de frutas e sucos de
verduras).
Alimentos enlatados, exceto bebidas.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

S Ã O P A U L O: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Demonstrativo de características da oferta - Com. Rosa Santos (0631492)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 415

Relatório de Ensaio nº QUI/L-306.587/1/18
Página 7/8

PARÂMETRO

VALOR MÁXIMO
PERMITIDO
(mg/kg)
0,01
0,02
0,05

0,10

Chumbo (Pb)

0,20

0,40

0,30

0,50
0,60
0,80
1,00
1,50
2,00

ESPECIFICAÇÃO
Gelos comestíveis
Leite fluído pronto para o consumo e produtos lácteos sem
adição, sem diluir nem concentrar.
Bebidas analcoólicas (excluídos os sucos), sucos e néctares de
frutas, sorvetes de água saborizados.
Óleos e Gorduras comestíveis de origem vegetal e ou animal
(incluindo margarina), açucares, balas caramelos e similares
incluindo goma de mascar, hortaliças frutos com folhas em
bainha, hortaliças frutos da família Cucurbitaceae, hortaliças
frutos distintas da família Cucurbitaceae, cogumelos (exceto do
gênero Agaricus, Pleurotus e Lentinula ou Lentinus), hortaliças
leguminosas, raízes e tubérculos, frutas secas, excluídas as de
bagos e pequenas, sorvetes de leite ou creme, creme de leite,
carnes de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves de curral,
derivados crus, congelados ou refrigerados, embutidos e
empanados crus, ovos e produtos de ovos.
Chocolates e produtos de cacau com menos de 40% de cacau,
bebidas alcoólicas fermentadas e fermento-destiladas, exceto
vinho, cereais e produtos de e a base de cereais, excluídos
trigo, arroz e seus produtos derivados e óleos, trigo e seus
derivados exceto óleo, arroz e seus derivados exceto óleo, soja
em grãos, legumes (sementes secas das leguminosas) exceto
soja, hastes jovens e pecíolos, frutas frescas de bagos e
pequenas, compotas, geleias, marmeladas e outros doces a
base de frutas e hortaliças, leite condensado e doce de leite.
Chocolate e produtos a base de cacau com mais de 40% de
cacau e queijos.
Mel, hortaliças do gênero Brassica excluídas as de folhas
soltas, hortaliças de folha (incluídas as Brassicas de folhas
soltas) e ervas aromáticas frescas, cogumelos do gênero
Agaríus, Pleurotus e Lentinula ou Lentinus, peixes crus,
congelados ou refrigerados.
Pasta de cacau, azeitonas de mesa, concentrados de tomate,
café torrado em grãos e pó, miúdos comestíveis exceto fígado
e rins, fígado de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves de
curral, rins de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e crustáceos.
Chá, erva mate, e outros vegetais para infusão.
Castanhas, incluindo nozes, pistachos, avelãs, macadâmia e
amêndoas.
Café solúvel em pó ou granulado e moluscos cefalópodos.
Moluscos bivalvos.
Sal para consumo humano.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.
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3.6. Tabela de Especificação da Portaria SVS nº685, de 27/08/1998.
VALOR MÁXIMO
PARÂMETRO
PERMITIDO
(mg/kg)
0,40
0,10
Cobre (Cu)

10,00
2,00

4.

ESPECIFICAÇÃO
Óleos e gorduras virgens.
Óleos, gorduras e emulsões refinadas
Caramelos e balas, bebidas alcoólicas fermentadas, frutas,
hortaliças e sementes oleaginosas in natura e industrializadas,
gelados cosméticos e mel.
Lactose

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
A amostra analisada atende as exigências químicas da Resolução nº 105 de 19 de Maio 1999
da ANVISA – Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Plásticos em Contato com
Alimentos, RDC N° 51 de 26/11/2010, Resolução RDC n° 52, de 26 de novembro de 2010,
RDC 42 de 29/08/2013, Decreto N° 55.871 de 26/03/1965, Portaria SVS nº 685, de
27/08/1998, quanto aos parâmetros determinados.

5.

DATAS DOS ENSAIOS
Ensaio realizado no período de 15/10/2018 a 15/11/2018.
São Paulo, 19 de Novembro de 2018.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro tecnológico de controle da qualidade

Centro tecnológico de controle da qualidade

JESSICA FIGUEIREDO QUEIROS
TÉCNICO QUÍMICO
CRQ N° 04490869

KARINA CRUZ
GERENTE DE UNIDADE
CRQ N° 04161647

FSB/

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

S Ã O P A U L O: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
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Laboratorio Plásticos y Derivados
Country S. de R.L. de C.V.

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA ELAB:
FECHA REV:
ELABORÓ
APROBORÓ
PÁGINA

LAB-F01.8
3
Mayo 2017
Junio 2018
Ing. Martha Castillo
Ing. Claudio Fernández
1 de 5

TEST REPORT
General information
Date: November 5, 2018
Number of report:
Client:
Address:
Analysis period:
Test Description:

Q-161018F351-2
Copobras
Brazil.
16-10-2018/02-11-2018
Determine the endpoint of degradation

I.- Sample Description:

M1. Disposal Cup SMC 100P – with Plife 1% Green Pigment Base PP
II.- Identification of the Method:
LAB-M001 Standard practice for fluorescent ultraviolet e posure of photodegrada le plasti s
A“TM D
− . LAB-M002 Standard practice ford determining degradation end point in
degrada le pol eth lene and pol prop lene using a tensile test A“TM D
−
.
III.- Laboratory Equipment:
a) Accelerated weathering tester QUV
Cycle C. Continues cycle of UV at 50°C. Irradiation de 0.89 W/(m2 · nm) a 340 nm.
b) Universal Testing Machine TE“TER 1
Grip for Stress Testing in plastic films 2 / in. Speed:300 mm/min.

Vicente Guerrero #320 Col. El Mante. Zapopan, Jalisco. Teléfono: (33) 12570620
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IV.- Process:
The preparation of the test pieces is carried out as established in the instructions LAB-I002.
Dimensions of the test piece
Width: 26 mm
Length: 106 mm
V.- Results:
In the following table are shown the values obtained during the evaluation of the elongation for
each sample. Importantly, these results are specifically for these samples.
Table 1.- ELONGATION PERCENT (%)
HOURS OF EXPOSITION

M1

0

35.45

62

24.82

103

18.05

192

10.70

267

12.97

305

3.05

Temperature

Humidity

23 °C

32%

Note:
1. The separation between the grips at the start of the tests was 4 cm in each specimen.
2. In this test, 4 specimens were evaluated to determine their end point of degradation and more than 75%
recorded less than 5% elongation, the average value is recorded in table 1.
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VI.- Conclusiones:

M1.

Disposal Cup

After exposing the sample to the accelerated aging process, the change in mechanical and physical
properties were also clearly observed.
It is considered that the period of useful life ends by losing more than 50% of the initial elongation, that
took place after 192 hours of exposure. Therefore, it is determined a shelf life of 1 year and 8 months
under 30°C warehouse environment.
Based on the ASTM D3826-98 standard, it is considered that the sample has reached its degradation
when 75% or more of the samples recorded an elongation less than 5%, which happened after 305
hours, therefore we concluded that this sample has a degradation time of 2 years and 8 months. The
disposal cup final molar mass after 305 hours is below than 5000 mols according to the SP Institute
report.

Realizó
Ing. Karla Angelica Ventura Ramos
Ingeniero de Calidad

Aprobó
Ing. Martha Castillo Cruz
Directora de Operaciones

-Fin del Informe-
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ANEX 1.-SAMPLE DURING THE ELONGATION TEST.

Image 1.-Initial elongation test for the sample.

.
Image 2.-Sample at 62 hours of exposition.
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Image 3.-Sample at 192 hours of exposition.

Image 4.-Final state of the sample at 305 hours of exposition.
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CERTIFICATE
No. SC0646-10
P-Life additive SMC 2522
Holder/Issued to/Manufacturer
P-Life Japan Inc, 1-30-16-205, Todoroki, Setagaya, Tokyo, Japan, 1580082
Place of manufacture
Uranus Chemicals Co. Ltd, Hsinchu Hsien, 11 Wen Hwa Rd.,
Hsinchu Industry Park, Taiwan R.O.C
Material and product description
Polymeric additive designated P-Life additive SMC 2522.
Specification
The certificate is valid for the above mentioned additive used in LDPE and LLDPE only.
Certificate
The additive described above fulfils the requirements for biological degradability in SPs
certification rules for treatment of polymeric waste, SPCR 141, specified in
appendix 4 – Polymeric waste degradable by abiotic and subsequent biological degradation
(A+B degradable) – Requirements and test methods.
Marking
Material fulfilling the requirements may be marked with SPs certification mark showed down
right. The marking can be placed on the packaging and/or on delivery bills. The marking shall
also contain the number of the certificate. In addition the name of the certificate holder, the
name or designation of the material, classification and batch number or equivalent shall be
given. If the marking is placed on the packaging, it shall be made clear that it is the content and
not the packaging that the marking refers to.
Validity
This certificate is valid until no longer than 7th December 2020.
Miscellaneous
The manufacturer’s in-house inspection is under surveillance by SP in accordance with section
4 and 5 of SPCR 141. Other terms and conditions are set out in section 6 of SPCR 141. The
th

certificate was originally issued on 24 November 2010. This issue replaces earlier issues.

Borås, 3rd September 2015

SP Technical Research Institute of Sweden
Certification

Lennart Månsson

Lennart Aronsson

Certification Manager

Certification Officer

SP Technical Research Institute of Sweden

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior
written approval by SP.

Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
E-mail: info@sp.se
www.sp.se
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CERTIFICATE
No. SC0646-10
P-Life additive SMC 2522
Holder/Issued to/Manufacturer
P-Life Japan Inc, 1-30-16-205, Todoroki, Setagaya, Tokyo, Japan, 1580082
Place of manufacture
Uranus Chemicals Co. Ltd, Hsinchu Hsien, 11 Wen Hwa Rd.,
Hsinchu Industry Park, Taiwan R.O.C
Material and product description
Polymeric additive designated P-Life additive SMC 2522.
Specification
The certificate is valid for the above mentioned additive used in LDPE and LLDPE only.
Certificate
The additive described above fulfils the requirements for biological degradability in SPs
certification rules for treatment of polymeric waste, SPCR 141, specified in
appendix 4 – Polymeric waste degradable by abiotic and subsequent biological degradation
(A+B degradable) – Requirements and test methods.
Marking
Material fulfilling the requirements may be marked with SPs certification mark showed down
right. The marking can be placed on the packaging and/or on delivery bills. The marking shall
also contain the number of the certificate. In addition the name of the certificate holder, the
name or designation of the material, classification and batch number or equivalent shall be
given. If the marking is placed on the packaging, it shall be made clear that it is the content and
not the packaging that the marking refers to.
Validity
This certificate is valid until no longer than 7th December 2020.
Miscellaneous
The manufacturer’s in-house inspection is under surveillance by SP in accordance with section
4 and 5 of SPCR 141. Other terms and conditions are set out in section 6 of SPCR 141. The
th

certificate was originally issued on 24 November 2010. This issue replaces earlier issues.

Borås, 3rd September 2015

SP Technical Research Institute of Sweden
Certification

Lennart Månsson

Lennart Aronsson

Certification Manager

Certification Officer

SP Technical Research Institute of Sweden

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior
written approval by SP.

Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
E-mail: info@sp.se
www.sp.se
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2019.

Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado,
Tendo-se recebido documentação da Licitante
Empresa Comercial Rosa Santos Ltda. (0631492), solicita-se
reanálise da proposta.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 04/12/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0631495 e o código CRC EF46AE17.

0008919-10.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0631495

0631495v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Da análise da documentação anexada em evento
sei 0631492, em comparação com os requisitos do edital,
concluímos que o produto proposto NÃO ATENDE aos
requisitos exigidos.
No Edital: Copo descartável confeccionado
por amido de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-deaçúcar, papel reciclado de madeira de reflorestamento.
No material apresentado na Proposta: Copo
descartável confeccionado em PP, adicionado de aditivo
OXIBIODEGRADÁVEL.
Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 04/12/2019, às 14:52, 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
0631514 e o código CRC 26BF9948.

0008919-10.2019.6.02.8000

Despacho SEALMOX 0631514

0631514v1
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Proposta EMPRESA SOMAR (0632933)
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Suzano Papel e Celulose S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 6° andar, Jardim Paulistano - São Paulo/São Paulo
Escopo da certificação
Tipo de certificado: Multi-site
Padrão: FSC-STD-40-003 FSC-STD-40-004 FSC-STD-40-005 FSC-STD-40-007 FSC-STD-50-001
Grupo de produtos: Produtos de celulose e papel
Código de Licença FSC® : FSC-C010014

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

IMA-COC-001388
IMA-CW-001388

VALIDADE: De 13/5/2019 a 13/12/2019

Informações adicionais sobre o escopo incluindo lista de produtos completa e a validade está disponível no info.fsc.org

Este certificado não constitui evidência de que um determinado
produto de um empreendimento é certificado FSC®. Um produto só
pode ser considerado certificado se declarado claramente nos
documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de
propriedade do Imaflora e todas as cópias ou reproduções devem ser
devolvidas ou destruídas, se solicitadas.
CF_MOD_57_01
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do Produto:

Tipo de Produto:

Papel Cartão

BLUECUP BCO
BLUECUP BCC
Nome da Empresa

Range de Gramatura
Base

230 ~ 332 g/m2

Endereço:

Rua Dr. Prudente de Morais, 4006 – Areião
08613-900 – Suzano – SP – Brasil
Tel.: 55 11 3636-5328
Fax 55 11 4748-6977
www.suzano.com.br

Suzano Papel e Celulose S.A.

Composição Básica
Bluecup BCO

Bluecup BCC

88 ~ 93% do peso

78 ~ 85% do peso

Amido e ligantes: Amido, (CAS number 9005-25-8)

0,3% do peso

0,3% do peso

Químicos Auxiliares: Corante, Alvejantes e Biocida

<0.5% do peso

<0.5% do peso

4,5 ~ 9,6% do peso

5,3 ~ 9,6% do peso

Fibras 100% naturais (Polysaccharide, CAS number 9004-34-6): BEKP
ECF (bleached eucalyptus Kraft pulp – elemental chlorine free)

PEBD: Polietileno de baixa densidade (CAS number 25087-34-7)
Coating: GCC (ground calcium carbonate, CAS number 471-34-1)

8,7 ~ 10,9% do peso

Uso e Aplicação


Acondicionamento de líquidos

Propriedades Físico-Químicas


Aparência: Sólida



Cor: Cobertura branca e verso branco.



Odor: Ausente



pH : 8,0 ~9,5 (valores típicos da superfície)



Solubilidade em água: Insolúvel; dispersível através de diluição e agitação



Ponto de Ebulição: Não aplicável

Identificação de Perigos


Periculosidade: Nenhuma informação relevante foi encontrada



Influência Ambiental: Nenhuma informação relevante foi encontrada

Medidas de Primeiros Socorros:


Contato com os olhos: Lave com água e consulte um médico se necessário.



Contato com a pele: Pode causar pequena irritação para pele muito sensível.



Inalação e Ingestão: Em caso de ingestão, procurar auxílio médico levando essa ficha.

Anexo DOCUMENTAÇÕES (0632937)
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Medidas de Combate a Incêndio


Ponto de Ignição: 250°C (482 °F).



Perigos Incomuns de Incêndios e Explosão: Não Aplicável.



Procedimentos especiais de combate a incêndio: Usar equipamento de respiração individual e
roupas de proteção para combate de incêndio.



Meios de Extinção do Fogo: Use Água, CO2 , Espuma ou Pó Químico.

Cuidados com Manuseio e Armazenamento
Cuidados no Manuseio


O manuseio de ferramentas afiadas, lanças de empilhadeiras, entre outros, devem ser realizados
com cuidado para não danificar o papel.



Utilizar óculos de segurança e luvas para as mãos durante o corte do papel.

Cuidados na Estocagem


Manter o local de armazenamento do papel limpo e arejado.,



O produto é para uso industrial



23 + 1,0 °C e 50 + 1% Rh (atm)



27 + 1,0 °C e 65 + 2% Rh (para países tropicais) fonte: ISO 11093-2 : 1994

Outras precauções


Não expor à luz solar.



Evitar temperaturas superiores a 250°C. Qualquer utilização em processos com alta temperatura
devem ser cuidadosamente analisados para assegurar que as condições de operação são
adequadas.

Informações das Fibras


Fibra Virgem produzida a partir de eucalipto, madeira derivada de floresta sustentáveis certificadas
pelo FSC.



ECF processo de branqueamento (Elementary Chlorine Free) gerenciado de acordo com a ISO
14001 Norma de Meio-Ambiente.

Informações Químicas
Lead (Pb)
ppm
Unit
AAS
Method
Typical Values Not Detected

Cadmium (Cd) Mercury (Hg)
ppm
AAS
Not Detected

ppm
AAS
Not Detected

Chromim (Cr)
ppm
AAS
Not Detected

Suzano Papel e Celulose S.A. fornece as informações aqui contidas com a melhor intenção, mas não faz nenhuma
representação quanto à sua abrangência ou precisão. Este documento destina-se apenas como um guia para
manejo adequado de precaução do material por uma pessoa adequadamente treinada para utilizar este produto. Ao
receber essas informações deve-se avaliar a aplicabilidade para adequação do propósito particular.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2019.

Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada
pela Empresa Somar Representação e Comércio Ltda.,
evento 0632933
e
os
documentos
seguintes
(eventos 0632934, 0632937 e 0632939).
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em
andamento.
Respeitosamente.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/12/2019, às 09:40, 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
0632940 e o código CRC AAADAE3A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
A proposta ofertada pelo licitante parece atender às
solicitações contidas no anexo I, do Termo de Referência.
Porém, conforme constante no subitem 9.8 do Edital, faz-se
necessário o envio de amostra, para os devidos testes.

9.8 O Pregoeiro exigirá que o licitante
classiﬁcado em primeiro lugar apresente amostra, sob
pena de não aceitação da proposta, na Seção de
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82)
3328-1947, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
contados da solicitação.
9.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será
divulgado o local e horário de realização do procedimento
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 9.8.2.
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de
mensagem no sistema.
9.8.3. O ensaio adotado à veriﬁcação de qualidade
do produto copo 180ml, consiste, inicialmente, na veriﬁcação
das informações obrigatórias dos produtos (a norma exige que
estejam impressas na embalagem a capacidade total, a
quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim como na
contagem do quantitativo total. PODER JUDICIÁRIO DA
UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
9.8.4. Para veriﬁcação da resistência do produto,
simular-se-á o pegar no copo, e não poderá o copo romper a
Despacho SEALMOX 0632979
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sua estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não poderá
haver deformação do produto, ou mesmo a impossibilidade ou
diﬁculdade de se pegar o produto, pelo excesso de
temperatura.
9.8.5. No caso de não haver entrega da
amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justiﬁcativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra
fora das especiﬁcações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será recusada.
Att.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 06/12/2019, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632979 e o código CRC DD10D70F.
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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 dezembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Esta SEALMOX, em complemento ao despacho de
evento 0632979, informa que a proposta da EMPRESA
SOMAR ATENDE às solicitações do TR.
Aguardando, no entanto, o envio das amostras para
o teste, conforme o Edital.
Att.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/12/2019, às 20:52, 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
0635342 e o código CRC D324FF63.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Informo que as amostras dos copos biodegradáveis
chegaram na última sexta-feira, para análise/teste desta
unidade, conforme constante no item 9.8.1 do Edital do
Pregão.
Destarte, solicitamos que seja publicada a data da
sessão da análise/teste dos copos para a data de amanhã, às
9h da manhã.
Att.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/12/2019, 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
0636895 e o código CRC 1696231E.
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Aviso 16/12/2019 14:16:12
De acordo com o item 9.8.1 do Edital do Pregão, será realizado no dia 17/12/2019, às 9h da manhã, o procedimento para a
análise/teste copos biodegradáveis.

Fechar

Aviso PUBLICAÇÃO PROCEDIMENTO ANÁLISE/TESTE COPOS (0636950)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 78/2019 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:
"Aviso 16/12/2019 14:16:12
O Pregoeiro efetuou o seguinte aviso: “De acordo com o item 9.8.1 do Edital do
Pregão, será realizado no dia 17/12/2019, às 9h da manhã, o procedimento para a
análise/teste copos biodegradáveis.”
Respeitosamente,
João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
82-2122-7770

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/12/2019, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636951 e o código CRC 933A82E2.
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Aviso 16/12/2019 15:14:35
A reabertura da sessão eletrônica será realizada amanhã, dia 17/12/2019, às 10:00 horas da manhã, após a realização da
análise/teste dos copos biodegradáveis.

Fechar

Aviso PUBLICAÇÃO REABERTURA SESSÃO ELETRÔNICA (0637070)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão
Eletrônico n.º 78/2019 no sistema ComprasNet, solicitando-se que
haja a publicidade ordinariamente promovida em casos tais:
"Aviso 16/12/2019 15:14:35
O Pregoeiro efetuou o seguinte aviso: “A reabertura da
sessão eletrônica será realizada amanhã, dia 17/12/2019, às 10:00
horas da manhã, após a realização da análise/teste dos copos
biodegradáveis.”
Respeitosamente,
João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
82-2122-7770
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/12/2019, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637071 e o código CRC F3517224.
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16/12/2019

Pregões 2019 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

por Alex Henrique Monte Nunes — última modiﬁcação 16/12/2019 15:25

Pregões 2019
Licitação Em Andamento

Número 37/2019
SEI 0004542-93.2019.6.02.8000
Data: 19/08/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de limpeza - álcool em gel e luva descartável, conforme especiﬁcações constantes no
Anexo I do Edital.

Valores Unitários Estimados: Item 01 - R$ 8.370,00 e Item 2 - R$ 6.996,00
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente
Aviso de reabertura do pregão

Número 38/2019
SEI 0000809-22.2019.6.02.8000
Data: 23/08/2019 às 09:00:00
Objeto: Prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que
funcionará na atual sede do TRE/AL, conforme especiﬁcações descritas nos Anexos deste Edital.

Valor Total Estimado: R$ 25.083,39
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso do Pregão

Número 42/2019
SEI 0002996-03.2019.6.02.8000
Data: 12/09/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – bebedouros de água.
Valor Unitário Estimado: R$ 537,27.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Nota do Pregoeiro- Sessão suspensa

Número 53/2019
SEI 0005276-44.2019.6.02.8000
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação de aviso no portal (0637104)
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Data: 02/10/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos veículos oﬁciais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital

Valor Total Estimado: Item 1: R$ 5.042,80 e Item 2: R$ 7.656,00.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 60/2019
SEI 0007532-57.2019.6.02.8000
Data: 04/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – frigobares e micro-ondas, conforme especiﬁcações descritas no edital e
seus anexos.

Valor Unitário Estimado: Item 1 - R$ 791,00 e Item 2 - 378,67.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 63/2019
SEI 0005277-03.2019.6.02.8000
Data: 07/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material permanente – equipamentos de áudio, necessários para atender às atividades realizadas
sobretudo no Pleno deste Regional, conforme especiﬁcações descritas no Anexo do Edital.

Valor Estimado: Item 1: R$ 4.596,67; Item 2: R$ 3.605,81; Item 3: R$ 18.000,00; Item 4: R$ 11.400,00; Item 5: R$
645,36; Item 6: R$ 391,78; Item 7: R$ 313,00 e Item 8: R$ 304,70.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Intenção de Recurso, Razões do Recurso, Decisão do Pregoeiro sobre o Recurso e Decisão do Presidente do Recurso.

Número 65/2019
SEI 0004654-62.2019.6.02.8000
Data: 08/11/2019 às 09:30:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – mobiliário (poltronas e cadeiras giratórias), conforme quantidades e
especiﬁcações descritas no Edital e nos seus Anexos I e I-A.

Valor Unitário Estimado: Item 1: R$ 1.253,20; Item 2: R$ 1.253,20 e Item 3: R$ 1.166,00.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 66/2019
SEI 0002996-03.2019.6.02.8000
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação de aviso no portal (0637104)
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Data: 11/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – bebedouros de água, conforme especiﬁcações descritas no edital e seus
anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 537,27.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente

Número 67/2019
SEI 0005276*44.2019.6.02.8000
Data: 21/11/2019 às 14:30:00 (NOVA DATA - EDITAL ALTERADO)
Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos veículos oﬁciais pertencentes à frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas,conforme especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital.

Valor Estimado: Item 1: R$ 5.342,80 e Item 2: R$ 7.836,00.
Documentos:
Edital Alterado
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

Número 73/2019
SEI 0007514-36.2019.6.02.8000
Data: 14/11/2019 às 14:30:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – mobiliário (armários), conforme quantidades e especiﬁcações descritas no
Edital e nos seus Anexos I e I-A.
Valor Unitário Estimado: Item 1: R$ 1.103,59; Item 2: R$ 593,49.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente

Número 74/2019
SEI 0007514-36.2019.6.02.8000
Data: 19/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – mobiliário (mesas e cadeiras), conforme quantidades e especiﬁcações
descritas no Edital e nos seus Anexos I e I-A.
Valor Unitário Estimado: Item 1: R$ 519,17; Item 2: R$ 603,23; Item 3: R$ 818,39; Item 4: R$ 175,36.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação de aviso no portal (0637104)
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Número 77/2019
SEI 0004332-88.2019.6.02.8000
Data: 29/11/2019 às 09:00:00
Objeto: contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino superior,
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme especiﬁcações e condições previstas no edital e
seus anexos.
Valor Estimado: R$ 203.044,80

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro 1
Novo Pedido de Esclarecimento 2
Resposta do Pregoeiro 2
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro 3
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro 4

Número 78/2019
SEI 0008919.10.2019.6.02.8000
Data: 02/12/2019 às 14:00:00
Objeto: RegistrodePreçosde material de consumo – copos descartáveis,com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, conforme
quantidades e especiﬁcações descritas no Edital e seu Anexo I-A.
Valor Unitário Estimado: R$ 21,37

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação em Jornal
Aviso sobre análise/teste dos copos

Número 79/2019
SEI 0008468-82.2019.6.02.8000
Data: 05/12/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo -material de acabamento e pintura necessário para atender as demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019/2020, conforme
especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A do Edital
Valor Estimado: Item: R$ 105.60; Item 2: R$ 1.578,90; Item 3: R$ 652,50; Item 4: R$ 883,20; Item 5: R$ 33,12; Item 6: R$
127,80; Item 7: R$ 60,00; Item 8: R$ 156,66; Item 9: R$ 2.742,80; Item 10: R$ 1.451,65; Item 11: R$ 849,90; Item 12: R$
424,95; Item 13: R$ 424,95; Item 14: R$ 11.483,20; Item 15: R$ 2.488,50; Item 16: R$ 1.131,70; Item 17: R$ 1.131,70; Item
18: R$ 565,85; Item 19: R$ 565,85; Item 20: R$ 1.196,40 e Item 21: R$ 1.196,40;

Documentos:
Edital
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação de aviso no portal (0637104)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de continuidade da Sessão

Número 80/2019
SEI 0003369-34.2019.6.02.8000
Data: 09/12/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio tipo sedan, zero quilômetro, nos termos e condições do Edital e
seu Anexo I.
Valor Estimado: R$ 110.575,00;

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Número 81/2019
SEI 0007269-25.2019.6.02.8000
Data: 11/12/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de placas de sinalização e inaugural, informativo e inaugural para as unidades associadas a este Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL distribuídas neste Estado, com instalação, conforme especiﬁcações e condições
assentadas nos ANEXOS do edital.
Valor Estimado: R$ 7.823,74.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 82/2019
SEI 0004379-16.2019.6.02.8000
Data: 19/12/2019 às 14:00:00
Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, conforme
especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
Valor Estimado: R$ 188.999,04.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Tags
#Pregão

#Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação de aviso no portal (0637104)
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Coordenadoria de Material e Patrimônio +
Gerenciar portlets

 Mapa do site

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação de aviso no portal (0637104)

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 468

6/6

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Realizamos na data de hoje os testes das amostras
dos copos biodegradáveis, com líquidos quentes e frios.
As amostras enviadas pelo licitante, copos da
BRAZIL COPOS, foram APROVADAS nos testes realizados,
pois não apresentaram deformidades, resistindo bem às
temperaturas.
Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/12/2019, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637619 e o código CRC C8C25C8B.

0008919-10.2019.6.02.8000

Despacho SEALMOX 0637619

0637619v1
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

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

11.281.914/0001-94
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
SOMAR REPRESENTACAO
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 21/07/2020

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

Consta
Nada Consta
Nada Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

08/01/2020
20/12/2019
08/05/2020
20/01/2020
24/12/2019
30/04/2020

Emitido em: 17/12/2019 10:36
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
Anexo SICAF (0637987)
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 17/12/2019 13:57:37
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 11.281.914/0001-94
Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Anexo CONSULTA CONSOLIDADA (0637991)
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Anexo CONSULTA CONSOLIDADA (0637991)
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

11.281.914/0001-94
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
SOMAR REPRESENTACAO
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 21/07/2020

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:
Inscrição Estadual:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
CNAE Primário:
CNAE Secundário 1:
CNAE Secundário 2:
CNAE Secundário 3:
CNAE Secundário 4:
CNAE Secundário 5:

Empresa de Pequeno Porte
104570032
Inscrição Municipal: 2714019
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R$ 50.000,00
Data de Abertura da Empresa:
28/10/2009
4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E
ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.590-150
AVENIDA CIRCULAR, 798 - QUADRA59 LOTE 07 SALA 01 - JARDIM
Goiânia / Goiás
(62) 39410637
Telefone:
(62) 39410637
adaogyn1@hotmail.com

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

456.017.801-10
MARIA WANUZIA BATISTA
1654860
Órgão Expedidor: SSPGO
06/07/1984
Data de Nascimento: 20/05/1968
somarcomercial@gmail.com

Emitido em: 17/12/2019 12:51
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0637993)
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
456.017.801-10
Participação Societária: 50,00%
Nome:
MARIA WANUZIA BATISTA
Carteira de Identidade: 01636983107
Órgão Expedidor: Detran Go
Data de Expedição:
31/05/2016
Data de Nascimento: 20/05/1968
Filiação Materna:
SILMA MARIA BATISTA
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 000.002.436-80
Nome:
CLAUDIO DE BARROS NUNES
Carteira de Identidade: 5761797
Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição:
05/09/1988
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.594-099
RUA SAMIR HELOU, SN - QD 24 LT 06 - ALTO DO VALE
Goiânia / Goiás
(62) 91792278
mwanuzia@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
000.002.436-80
Participação Societária: 50,00%
Nome:
CLAUDIO DE BARROS NUNES
Carteira de Identidade: 5761797
Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição:
05/09/1988
Data de Nascimento: 23/02/1970
Filiação Materna:
ADALGIZA BARROS NUNES
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 456.017.801-10
Nome:
MARIA WANUZIA BATISTA
Carteira de Identidade: 01636983107
Órgão Expedidor: Detran Go
Data de Expedição:
31/05/2016
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.593-280
RUA JOAO NAVES DA CUNHA, SN - QD 12 LT 18 - JA B MEIA PONTE
Goiânia / Goiás
(62) 29179227
mwanuzia@hotmail.com

Emitido em: 17/12/2019 12:51
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0637993)
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:

456.017.801-10
MARIA WANUZIA BATISTA
01636983107
Órgão Expedidor: Detran Go
31/05/2016
Data de Nascimento: 20/05/1968
SILMA MARIA BATISTA
Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 000.002.436-80
Nome:
CLAUDIO DE BARROS NUNES
Carteira de Identidade: 5761797
Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição:
05/09/1988
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.594-099
RUA SAMIR HELOU, SN - QD 24 LT 06 - ALTO DO VALE
Goiânia / Goiás
(62) 91792278
mwanuzia@hotmail.com

Linhas de Fornecimento
Materiais
3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO
3720 - EQUIPAMENTO DE COLHEITA
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO,TEMPERATURA E
UMIDADE
7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO

Emitido em: 17/12/2019 12:51
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0637993)
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: CLAUDIO DE BARROS NUNES
CPF/CNPJ: 000.002.436-80

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:46:20 do dia 17/12/2019, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA
Código de controle da certidão: 0A8U171219124620
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão NEGATIVA LICITANTES INIDÔNEOS - CLÁUDIO DE BARROS (0637996)
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: MARIA WANUZIA BATISTA
CPF/CNPJ: 456.017.801-10

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:44:49 do dia 17/12/2019, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA
Código de controle da certidão: 00W1171219124449
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão NEGATIVA LICITANTES INIDÔNEOS - MARIA WANUZIA (0637998)
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Anexo CONTRATO SOCIAL (0638003)
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:
Razão Social:

11.281.914/0001-94
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS
PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Endereço:
AVENIDA CIRCULAR, 798 - QUADRA59 LOTE 07 SALA 01 - JARDIM BALNEARIO
MEIA PONTE - Goiânia / Goiás

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 17/12/2019 11:48
Certificado DE REGISTRO CADASTRAL - CRC (0638004)
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Sócio / Administrador
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

11.281.914/0001-94
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
SOMAR REPRESENTACAO
Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
456.017.801-10
Participação Societária: 50,00%
Nome:
MARIA WANUZIA BATISTA
Carteira de Identidade: 01636983107
Órgão Expedidor: Detran Go
Data de Expedição:
31/05/2016
Data de Nascimento: 20/05/1968
Filiação Materna:
SILMA MARIA BATISTA
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 000.002.436-80
Nome:
CLAUDIO DE BARROS NUNES
Carteira de Identidade: 5761797
Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição:
05/09/1988
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.594-099
RUA SAMIR HELOU, SN - QD 24 LT 06 - ALTO DO VALE
Goiânia / Goiás
(62) 91792278
mwanuzia@hotmail.com

Emitido em: 17/12/2019 11:46
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR (0638005)

1 de

SEI 0008919-10.2019.6.02.8000 / pg. 488

2

Relatório de Sócio / Administrador
Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
000.002.436-80
Participação Societária: 50,00%
Nome:
CLAUDIO DE BARROS NUNES
Carteira de Identidade: 5761797
Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição:
05/09/1988
Data de Nascimento: 23/02/1970
Filiação Materna:
ADALGIZA BARROS NUNES
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 456.017.801-10
Nome:
MARIA WANUZIA BATISTA
Carteira de Identidade: 01636983107
Órgão Expedidor: Detran Go
Data de Expedição:
31/05/2016
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.593-280
RUA JOAO NAVES DA CUNHA, SN - QD 12 LT 18 - JA B MEIA PONTE
Goiânia / Goiás
(62) 29179227
mwanuzia@hotmail.com

Emitido em: 17/12/2019 11:46
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR (0638005)
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

11.281.914/0001-94
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
SOMAR REPRESENTACAO
Credenciado

Ocorrência 1:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
20001 - SENADO FEDERAL
05/10/2018
Valor da Multa:
R$ 390,95
00200013064201851
Por intermédio da Portaria nº 91, de 10 de setembro de 2018, o DiretorExecutivo de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, no art. 3º, inciso V, combinado com o inciso I do art. 5º, ambos
do ADG nº 24/2017, no item 20.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 065/2018,
considerando o disposto no art. 2º, Parágrafo único, inciso VI, da Lei nº
9.784/1999, aplica à empresa SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA. penalidade de MULTA no valor de R$ 390,95, por não manter a
proposta no curso da sessão do Pregão Eletrônico, em descumprimento ao que
estabelecem os itens 9.1 e 10.4 do edital do referido certame, conforme o
disposto no Processo nº 00200.013064/2018-51.

Emitido em: 17/12/2019 10:40
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (0638007)
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Relatório de Ocorrências
Ocorrência 2:
Tipo Ocorrência:
Motivo:

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de
documentação falsa

UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:
Prazo:
Prazo Inicial:

20001 - SENADO FEDERAL
União
Determinado
05/10/2018
Prazo Final:

26/10/2018

Número do Processo:
00200013064201851
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 91, de 10 de setembro de 2018, o DiretorExecutivo de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, no art. 3º, inciso V, combinado com o inciso I do art. 5º, ambos
do ADG nº 24/2017, no item 20.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 065/2018,
considerando o disposto no art. 2º, Parágrafo único, inciso VI, da Lei nº
9.784/1999, aplica à empresa SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA. penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR por 22
dias no âmbito da UNIÃO, por não manter a proposta no curso da sessão do
Pregão Eletrônico, em descumprimento ao que estabelecem os itens 9.1 e 10.4
do edital do referido certame.

Ocorrência 3:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:
Prazo:
Prazo Inicial:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Falha ou fraude na execução do contrato
925021 - SEC. DE EST. DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
União
Determinado
06/12/2018
Prazo Final:
30/11/2019
81799462
A empresa Descumpriu o prazo de entrega., não entregou os equipamentos 07
(sete) Pulverizadores, ou seja inexecução contratual.

Emitido em: 17/12/2019 10:40
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (0638007)
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 11.281.914/0001-94
Certidão nº: 192411893/2019
Expedição: 17/12/2019, às 12:47:34
Validade: 13/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
11.281.914/0001-94 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão TST (0638013)
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
Pregão eletrônico 78/2019 UASG 70011
Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
CNPJ: 11.281.914/0001-94 - SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
02 de Dezembro de 2019.

Voltar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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DECLARAÇÃO
Pregão eletrônico 78/2019 UASG 70011
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 78/2019 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 11.281.914/0001-94 - SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Goiâni, 02 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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Declaração de Acessibilidade
Pregão eletrônico 78/2019 UASG 70011
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.281.914/0001-94, declara que, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Goiâni, 02 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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Declaração de Menor
Pregão eletrônico 78/2019 UASG 70011
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.281.914/0001-94, declara para fins
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
art. 7º da Constituição Federal.
Goiâni, 02 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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do
de
de
do

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
Pregão eletrônico 78/2019 UASG 70011
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.281.914/0001-94, declara que não possui em
sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Goiâni, 02 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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Declaração de Cota de Aprendizagem
Pregão eletrônico 78/2019 UASG 70011
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.281.914/0001-94, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
Goiâni, 02 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Pregão eletrônico 78/2019 UASG 70011
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 11.281.914/0001-94, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
Goiâni, 02 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão Eletrônico 78/2019 UASG 70011
Maria Wanuzia Batista, como representante devidamente constituído de 11.281.914/0001-94 - SOMAR
REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA doravante denominado SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico 78/2019 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão
independente pelo SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
Eletrônico 78/2019 UASG 70011, por qualquer meio ou por

Eletrônico 78/2019 UASG 70011 foi elaborada de maneira
LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 78/2019 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 78/2019 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 78/2019 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 78/2019 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 78/2019 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 78/2019 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.
Goiâni, em 02 de Dezembro de 2019.
Maria Wanuzia Batista

Fechar

Declaração COMPRASNET (0638197)
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico

Nº 00078/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.281.914/0001-94 - SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Unidade de
Critério de Valor
ItemDescrição
Quantidade
Fornecimento
(*)
1 COPO
Centena
3250
R$ 21,3700
DESCARTÁVEL

Valor
Valor Global
Unitário
R$ 21,0000 R$ 68.250,0000

Marca: BRAZIL COPOS ECOLOGI
Fabricante: BRAZIL COPOS
Modelo / Versão: LINHA BRANCA 180ML ECOLOGICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copos descartáveis para água, em material biodegradavel e atoxico, resistente, branco,
capacidade 180ml. Copos de papel são ecologicamente corretos, feitos com madeira de reflorestamento, 100% recicláveis e sua
decomposição acontece em até 90 dias.

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:

R$
68.250,0000

R$
68.250,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (0638198)
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Pregão Eletrônico
70011 .782019 .24379 .5117 .949200

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00078/2019 (SRP)
Às 14:02 horas do dia 02 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 120/20169 de 20/03/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0008919-10.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00078/2019. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo - copos
biodegradáveis.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.
Item: 1
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE
180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 3.250
Unidade de fornecimento: Centena
Valor Máximo Aceitável: R$ 21,3700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 21,0000 e a quantidade de
3.250 Centena .
Histórico
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

14.302.611/0001-07 COMERCIAL
ROSA SANTOS
LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

3.250

Valor
Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 21,3000 R$ 69.225,0000 02/12/2019
13:34:40

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo / Versão: CFB-180
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, COM 100 UNIDADES.
BIODEGRADÁVEL. COPOBRAS.

06.910.908/0001-19 J BRILHANTE
COMERCIAL EIRELI

Sim

Sim

3.250

R$ 21,3700 R$ 69.452,5000 29/11/2019
13:35:12

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo / Versão: 180 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo descartável para água, em material biodegradável e atóxico,
resistente (alta gramatura), branco, capacidade de 180ml, confeccionado em material biodegradável, tipo amido
de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-deaçúcar, papel reciclado de madeira de reflorestamento (mínimo
de 65% destes materiais), para utilização de líquidos frios e quentes e que permita a sua decomposição em no
máximo 2 (dois) anos. Pacotes com 100 unidades, podendo ser acondicionados em caixas de 25 a 50 pacotes.
Os copos deverão ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações,
bordas afiadas ou rebarbas, e não deverão apresentar sujidade interna ou externamente. A embalagem deverá
conter, externamente, os dados de identificação, procedência e quantidade. O produto deverá atender às
condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, apresentando certificado de degradação biológica

11.281.914/0001-94 SOMAR
REPRESENTACAO
E COMERCIO
LTDA

Sim

Sim

3.250

R$ 40,0000 R$ 130.000,0000 02/12/2019
10:49:58

Marca: BRAZIL COPOS ECOLOGI

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/2019 (0638199)
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Fabricante: BRAZIL COPOS
Modelo / Versão: LINHA BRANCA 180ML ECOLOGICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copos descartáveis para água, em material biodegradavel e
atoxico, resistente, branco, capacidade 180ml. Copos de papel são ecologicamente corretos, feitos com madeira
de reflorestamento, 100% recicláveis e sua decomposição acontece em até 90 dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 40,0000

11.281.914/0001-94

02/12/2019 14:02:29:943

R$ 21,3700

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:02:29:943

R$ 21,3000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:02:29:943

R$ 21,2000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:10:51:297

R$ 21,1000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:11:07:417

R$ 20,9000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:14:56:723

R$ 20,8000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:19:11:983

R$ 20,7500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:20:56:900

R$ 20,7000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:21:26:307

R$ 20,6000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:22:05:250

R$ 20,5000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:22:18:303

R$ 20,4500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:22:38:050

R$ 21,9900

11.281.914/0001-94

02/12/2019 14:22:51:320

R$ 20,3900

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:22:55:500

R$ 19,9999

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:23:20:150

R$ 19,9000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:23:30:373

R$ 19,8500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:23:39:203

R$ 19,7900

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:23:49:137

R$ 21,8600

11.281.914/0001-94

02/12/2019 14:23:53:180

R$ 19,7500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:23:59:710

R$ 19,7000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:24:07:970

R$ 19,6900

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:10:803

R$ 19,6000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:15:997

R$ 19,6800

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:24:19:610

R$ 19,5000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:21:490

R$ 19,3900

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:26:753

R$ 19,2500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:30:993

R$ 19,2000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:36:083

R$ 19,1000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:24:38:393

R$ 18,9900

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:44:813

R$ 18,8500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:50:230

R$ 18,9000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:24:51:863

R$ 18,7000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:24:55:947

R$ 18,5000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:25:00:917

R$ 18,5500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:02:393

R$ 18,3000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:10:283

R$ 18,2000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:14:773

R$ 17,9000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:18:733

R$ 17,7000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:25:25:980

R$ 17,6000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:30:720

R$ 17,3000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:35:977

R$ 17,5000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:25:40:467

R$ 17,2000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:41:567

R$ 16,8500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:25:45:903

R$ 17,0500

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:25:48:073

R$ 16,5000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:25:55:763

R$ 16,4900

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:26:02:713

R$ 16,2500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:26:10:097

R$ 16,4000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:26:12:287

R$ 15,9900

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:26:19:747

R$ 15,5000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:26:28:793

R$ 15,4000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:26:34:707

R$ 15,1000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:26:43:050
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R$ 15,0000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:26:50:363

R$ 14,9000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:26:52:980

R$ 14,5000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:26:56:830

R$ 14,3000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:27:02:483

R$ 14,2500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:27:06:027

R$ 21,3500

11.281.914/0001-94

02/12/2019 14:27:06:650

R$ 13,8500

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:27:12:640

R$ 13,4000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:27:24:207

R$ 13,5000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:27:26:140

R$ 10,5000

06.910.908/0001-19

02/12/2019 14:31:32:727

R$ 21,0000

11.281.914/0001-94

02/12/2019 14:32:58:557

R$ 9,9000

14.302.611/0001-07

02/12/2019 14:35:15:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

02/12/2019
Item Aberto.
14:08:15

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

02/12/2019 Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
14:30:35 lance entre R$ 13,4000 e R$ 21,3500.

Encerrada Disputa
Fechada

02/12/2019
Encerrada etapa fechada do item.
14:35:36

Encerrado

02/12/2019
Item encerrado.
14:35:36

Abertura do prazo
de Convocação Anexo

02/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF:
15:12:11 14.302.611/0001-07.

Encerramento do
02/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS
prazo de
16:55:37 LTDA, CNPJ/CPF: 14.302.611/0001-07.
Convocação - Anexo
Abertura do prazo
de Convocação Anexo

04/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF:
10:49:12 14.302.611/0001-07.

Encerramento do
04/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS
prazo de
12:02:14 LTDA, CNPJ/CPF: 14.302.611/0001-07.
Convocação - Anexo
Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF:
04/12/2019
14.302.611/0001-07, pelo melhor lance de R$ 9,9000. Motivo: Objeto proposto não
15:09:53
atende aos requisitos editalícios.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF:
04/12/2019
06.910.908/0001-19, pelo melhor lance de R$ 10,5000. Motivo: Licitante solicitou
15:16:56
desclassificação por erro na oferta do objeto.

Abertura do prazo
de Convocação Anexo

04/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO
15:23:52 LTDA, CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94.

Encerramento do
04/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E
prazo de
16:14:12 COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94.
Convocação - Anexo
Abertura do prazo
de Convocação Anexo

05/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO
14:33:53 LTDA, CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94.

Encerramento do
06/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E
prazo de
09:12:55 COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94.
Convocação - Anexo
Aceite

17/12/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA,
15:21:15 CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94, pelo melhor lance de R$ 21,0000.

Habilitado

17/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO
15:27:35 LTDA - CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Pregoeiro

Data

Mensagem

02/12/2019
14:02:39

Declara-se aberta a sessão.
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Pregoeiro

02/12/2019
14:03:16

Sras. Licitantes, boa tarde! Informa-se que as propostas serão perfunctoriamente
analisadas antes da abertura da fase de lances. Por gentileza, acompanhem.

Pregoeiro

02/12/2019
14:08:15

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

02/12/2019
14:08:24

Sras. Licitantes, lances abertos para o item 1.

Pregoeiro

02/12/2019
14:09:30

Sras. Licitantes, será informado período de iminência.

Pregoeiro

02/12/2019
14:12:23

Sras. Licitantes, ofereçam seus melhores preços!

Pregoeiro

02/12/2019
14:16:04

Sras. Licitantes, a etapa de envio de lances será encerrada às 14:23h, ofertem seus
melhores lances!

Pregoeiro

02/12/2019
14:17:28

Estamos sob a égide do Decreto n.º10.024/19. Favor atentar aos novos
procedimentos.

Pregoeiro

02/12/2019
14:25:15

Estamos em encerramento aleatório de lances, que pode durar até 10 (dez) minutos!
Façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro

02/12/2019
14:28:59

Sras. Licitantes, agora é o momento de seus lances finais!

Pregoeiro

02/12/2019
14:29:47

Esses lances só serão revelados após 5 (cinco) minutos! Cada Licitante terá direito a
UM ÚNICO LANCE FECHADO.

Pregoeiro

02/12/2019
14:30:35

A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance
entre R$ 13,4000 e R$ 21,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às
14:35:35 do dia 02/12/2019.

Sistema

02/12/2019
14:35:36

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema

02/12/2019
14:35:36

O item 1 está encerrado.

Sistema

02/12/2019
14:35:36

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

02/12/2019
15:03:24

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, boa tarde! V.S.ª aceita negociar
o preço ofertado em lance?

14.302.611/000107

02/12/2019
15:08:01

Boa tarde, prezado!!! O item solicitado é de alto custo, assim como o frete, devido a
quantidade solicitada e o volume do produto. Fizemos uma redução considerável no
lance único e fechado. Não sendo possível diminuir mais o valor.

Pregoeiro

02/12/2019
15:09:11

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, agradeço.

Pregoeiro

02/12/2019
15:09:35

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Por gentileza, aguarde enquanto sua proposta
é analisada.

14.302.611/000107

02/12/2019
15:11:54

Tudo bem. Ficamos no aguardo e a disposição.

Pregoeiro

02/12/2019
15:12:02

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, por gentileza, encaminhe
proposta ajustada ao último lance ofertado.

Sistema

02/12/2019
15:12:11

Senhor fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.302.611/0001-07,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

02/12/2019
15:15:10

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - V.S.ª dispõe de até 2 (duas) horas para
encaminhar a proposta e documentação complementar necessária.

Pregoeiro

02/12/2019
15:16:07

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, sua documentação será
aguardada até as 17:13h. Até breve.

Pregoeiro

02/12/2019
16:28:44

Sras. Licitantes, considerando-se questões de ordem administrativa, suspende-se esta
sessão, que deverá ser retomada amanhã, dia 03/12/2019, às 14:00h.

Sistema

02/12/2019
16:55:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF:
14.302.611/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

03/12/2019
14:00:30

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/12/2019
14:16:01

Srs(as) Licitantes, informo que a proposta encontra-se em análise técnica pela
unidade demandante, razão pela qual, suspenderemos a sessão eletrônica, retornando
às 16:00 horas desta data.

Pregoeiro

03/12/2019
16:06:07

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/12/2019
16:12:52

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro
teor do despacho proferido pela unidade técnica quando da análise de conformidade
da sua proposta: ..."Para uma melhor análise da proposta, solicitamos que seja
anexado à proposta do fornecedor, a imagem do produto proposto incluindo a
composição do material (catálogo). ...

Pregoeiro

03/12/2019
16:13:14

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ... Favor também informar ao proponente que
não conseguimos visualizar o COPO PROPOSTO no site da COPOBRÁS, que por favor
nos envie o código do material. Perguntar, também, ao proponente, se o material ora
proposto se trata do copo oxibiodegradável Código CFT-200-0, da COPOBRÁS. ..."

Pregoeiro

03/12/2019

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
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16:14:32

pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro

03/12/2019
16:17:44

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro

03/12/2019
16:33:54

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro

03/12/2019
16:45:33

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sr(a) Licitante, concedo-lhe o prazo de 30
(trinta) minutos para manifestar-se. Após esse prazo, sua proposta será analisada
novamente, podendo ser recusada.

Pregoeiro

03/12/2019
17:14:00

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, seu prazo está chegando ao
fim.

Pregoeiro

03/12/2019
17:20:01

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, sua proposta retornará para a
unidade requisitante.

Pregoeiro

03/12/2019
18:17:15

Sras. Licitantes, considerando-se a ausência de resposta da unidade requisitante,
suspende-se a presente sessão, que será retomada amanhã, dia 04/12/2019, às
10:00h, horário de Brasília.

Pregoeiro

04/12/2019
10:07:27

Declara-se reaberta a sessão.

Pregoeiro

04/12/2019
10:07:42

Sras. Licitantes, bom dia!

Pregoeiro

04/12/2019
10:16:40

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, a unidade requisitante retornou
com as seguintes considerações:

Pregoeiro

04/12/2019
10:16:52

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Senhor Pregoeiro, Dada a ausência de
resposta do fornecedor, quanto aos questionamentos desta unidade demandante,
seguem nossas considerações:

Pregoeiro

04/12/2019
10:17:11

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - A proposta não tem assinatura do
representante da Empresa.

Pregoeiro

04/12/2019
10:17:26

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Apesar da empresa, em sua proposta, dizer
que o copo da COPOBRÁS é biodegradável e de amido de milho, e que atende ao
Edital, não nos foi possível, porém, encontrar o produto no site da COPOBRÁS. O único
item no site da COPOBRÁS, com referência ao nome biodegradável, está no produto
COPO OXIBIODEGRADÁVEL, CFT-200-0.

Pregoeiro

04/12/2019
10:17:36

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Vide o link
http://www.copobras.com.br/pt/busca?q=BIODEGRAD%C3%81VEL

Pregoeiro

04/12/2019
10:17:49

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Em consulta sobre produtos
OXIBIODEGRADÁVEIS, podemos concluir que este tipo de material é feito de plástico,
e não de matéria orgânica, requisito fundamental do Edital.

Pregoeiro

04/12/2019
10:17:59

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Vide link: https://www.ecycle.com.br/726oxibiodegradavel-oxibiodegradaveis.html

Pregoeiro

04/12/2019
10:18:11

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Ainda no site da COPOBRÁS, não encontramos
nenhuma referência a material feito de AMIDO DE MILHO.

Pregoeiro

04/12/2019
10:18:21

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Vide o link:
http://www.copobras.com.br/pt/busca?q=amido+de+milho

Pregoeiro

04/12/2019
10:18:30

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Do exposto acima, esta Seção entende que a
proposta ofertada pela empresa COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, NÃO ATENDE os
critérios estabelecidos no Edital.

Pregoeiro

04/12/2019
10:18:52

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Essa foi a manifestação da Unidade
Requisitante.

14.302.611/000107

04/12/2019
10:18:54

Bom dia, prezados!!!

Pregoeiro

04/12/2019
10:20:49

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Senhora Licitante, confiro-lhe 5 (cinco)
minutos para indicar se tem a intenção de pronunciar-se a respeito do posicionamento
da Unidade Requisitante.

14.302.611/000107

04/12/2019
10:21:41

Vamos nos pronunciar sim.

14.302.611/000107

04/12/2019
10:22:24

Estamos verificando junto a Copobras a informação, pois já fornecemos esse copo
para outros orgãos.

14.302.611/000107

04/12/2019
10:23:16

Poderiam nos dar um prazo maior, por favor?!

Pregoeiro

04/12/2019
10:24:33

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, o prazo de 5 (cinco) minutos foi
para manifestação de intenção. De quanto tempo V.S.ª necessitará para confirmação
junto ao fornecedor?

14.302.611/000107

04/12/2019
10:28:22

O fornecedor me pediu até a parte da tarde para me dar o retorno, pois eu solicitei o
laudo técnico para auxiliar na verificação do copo, conforme foi solicitado. É possível o
prazo até o final do dia?!

Pregoeiro

04/12/2019
10:39:19

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, entende-se que a produção
dessa espécie de documento comprobatório do atendimento aos requisitos editalícios é
providência preparatória. O prazo solicitado não se coaduna com a celeridade própria
do rito do Pregão Eletrônico. Caso V.S.ª entenda que pode atender em 60 (sessenta)
minutos, será concedido o prazo.

Pregoeiro

04/12/2019

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Caso contrário, sua proposta será
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10:39:51

imediatamente recusada, evitando mais demora no procedimento.

Pregoeiro

04/12/2019
10:43:45

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, aguarde-se sua resposta.

14.302.611/000107

04/12/2019
10:45:32

Compreendo. Pedimos desculpas pelo transtorno. Devido a já fornecermos esse copo
para outros órgãos, havia entendimento de que não haveria inconformidades do
produto solicitado com o ofertado. Faremos o possível para dar o parecer em 60
minutos. Ressalto que se for possível estender esse prazo de alguma forma,
agradecemos.

Pregoeiro

04/12/2019
10:49:04

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, ponderando que o retorno seria
próximo ao meio-dia e que se trabalha ordinariamente em horário comercial, fica
concedido prazo improrrogável para manifestação até as 14:00h, horário de Brasília.
Trata-se de última oportunidade de reanálise de proposta. Será convocado anexo.

Sistema

04/12/2019
10:49:12

Senhor fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.302.611/0001-07,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

04/12/2019
10:50:36

Sras. Licitantes, considerando-se a concessão de prazo realizada, haverá uma pausa
na sessão, que será retomada ainda hoje, às 13:50h, horário de Brasília.

Sistema

04/12/2019
12:02:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF:
14.302.611/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

04/12/2019
14:06:03

Senhoras Licitantes, superado o intervalo, retomamos a sessão.

Pregoeiro

04/12/2019
14:08:27

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, sua documentação será
reanalisada pela unidade requisitante.

Pregoeiro

04/12/2019
14:35:42

Sras. Licitantes, estamos aguardando o retorno da Unidade Requisitante. Por
gentileza, acompanhem a sessão.

Pregoeiro

04/12/2019
15:00:58

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Sra. Licitante, a Unidade Requisitante
respondeu:

Pregoeiro

04/12/2019
15:01:25

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - "Da análise da documentação anexada em
evento sei 0631492, em comparação com os requisitos do edital, concluímos que o
produto proposto NÃO ATENDE aos requisitos exigidos. No Edital: Copo descartável
confeccionado por amido de milho, papelão, soja, amido de arroz, cana-de-açúcar,
papel reciclado de madeira de reflorestamento. (...)

Pregoeiro

04/12/2019
15:01:35

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - No material apresentado na Proposta: Copo
descartável confeccionado em PP, adicionado de aditivo OXIBIODEGRADÁVEL."

Pregoeiro

04/12/2019
15:01:54

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Foi essa a manifestação da unidade.

Pregoeiro

04/12/2019
15:02:40

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - V.S.ª dispõe de 5 (cinco) minutos para indicar
se deseja manifestar-se.

Pregoeiro

04/12/2019
15:08:42

Para COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - Proposta recusada.

Pregoeiro

04/12/2019
15:10:07

Para J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI - Sra. Licitante, boa tarde!

Pregoeiro

04/12/2019
15:10:27

Para J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI - V.S.ª aceita negociar o preço ofertado pelo
item?

06.910.908/000119

04/12/2019
15:14:40

BOA TARDE

06.910.908/000119

04/12/2019
15:15:15

Senhores da equipe de licitação, boa tarde. Estivemos acompanhando todo processo
da empresa COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA e aproveitamos o tempo para nos
certificar que ofertamos o produto correto. Assim, vimos que infelizmente, a empresa
nos cotou o copo como sendo Biodegradável, mas na verdade é o Oxo-biodegradável,
com aditivo GO GREEN P-LIFE SMC 2360. Sendo

06.910.908/000119

04/12/2019
15:15:32

Sendo assim, para não retardarmos o andamento do certame, pedimos por favor que
desclassifiquem nossa proposta. Peço desculpas pelo exposto.

Pregoeiro

04/12/2019
15:16:20

Para J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI - Sra. Licitante, agradeço pela agilidade nas
providências. Sua proposta será recusada. Boa tarde!

06.910.908/000119

04/12/2019
15:17:15

Eu que agradeço, boa tarde!

Pregoeiro

04/12/2019
15:17:33

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, boa tarde! V.S.ª
aceita negociar o valor proposto para o item 1?

11.281.914/000194

04/12/2019
15:20:41

Boa tarde. Infelizmente não podemos renegociar o preço, pois já ofertamos nosso
limite, haja visto que o produto sofreu aumento nos ultimos dias, mesmo assim ainda
conseguimos ficar dentro da estimativa.

Pregoeiro

04/12/2019
15:22:09

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, agradeço.

Pregoeiro

04/12/2019
15:23:38

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, apresente a
proposta ajustada ao valor do último lance, com toda a documentação complementar
necessária. V.S.ª dispões de 2 (duas) horas. Será convocado anexo.

Sistema

04/12/2019
15:23:52

Senhor fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11.281.914/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

11.281.914/000194

04/12/2019
15:24:30

Ok. Vamos providenciar, obrigada.
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Pregoeiro

04/12/2019
15:25:06

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, agradeço.

Pregoeiro

04/12/2019
15:28:29

Considerando-se o prazo concedido para apresentação de documentos, bem como o
horário comercial, suspende-se a presente sessão, que deverá ser retomada amanhã,
dia 05/12/2019, às 13:30h.

Sistema

04/12/2019
16:14:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

05/12/2019
13:30:30

Declara-se reaberta a sessão.

Pregoeiro

05/12/2019
13:30:55

Sras. Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro

05/12/2019
13:35:23

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, em observação ao
Anexo I-A, entende-se necessária a apresentação de certificado de degradação
biológica, onde se demonstre atendimento às condições gerais da NBR 14865 e NBR
13230.

Pregoeiro

05/12/2019
13:44:51

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, está acompanhando
a sessão?

Pregoeiro

05/12/2019
13:47:53

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, V.S.ª dispõe do
certificado?

11.281.914/000194

05/12/2019
13:53:24

Boa tarde

11.281.914/000194

05/12/2019
13:54:10

Desculpe não estava presente na sala no momento da pergunta. Só instante

11.281.914/000194

05/12/2019
13:54:55

Seria do fabricante correto?!

Pregoeiro

05/12/2019
13:55:06

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, aguardo.

Pregoeiro

05/12/2019
13:55:50

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, sim, o fabricante
deve deter essa certificação do produto.

11.281.914/000194

05/12/2019
13:57:01

Pode nos conceder um prazo para diligencia junto ao fabricante?

Pregoeiro

05/12/2019
14:01:44

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sim, de quanto tempo
necessitará?

11.281.914/000194

05/12/2019
14:05:10

Havíamos entendido que conforme clausula 5.1 da Ata que o Certificado deveria ser
entregue junto com a mercadoria. Pois não identificamos tal solicitação no Anexo I-A
não.

11.281.914/000194

05/12/2019
14:05:42

Estou tentando falar na fabrica. Me aguardo mais um instante por favor Sr(a)
Pregoeiro(a).

Pregoeiro

05/12/2019
14:09:26

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, compreendo e
aguardo sua resposta.

11.281.914/000194

05/12/2019
14:13:54

Nenhum numero lá está atendendo, estou tentando Wats app.

11.281.914/000194

05/12/2019
14:26:33

Sr(a) Pregoeiro(a)

Pregoeiro

05/12/2019
14:27:38

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, estou aqui.

11.281.914/000194

05/12/2019
14:27:39

Consegui falar com a vendedora, a mesma me informou que a fabrica possue sim o
Certificado de Degradação Biologica. Porem ela so consegue me mandar amanha.
Porque a empresa está sem energia eletrica e está prevista pra voltar somente as
19:00hs de hj.

11.281.914/000194

05/12/2019
14:28:13

Poderíamos conseguir prazo até amanha para envio do mesmo?!

Pregoeiro

05/12/2019
14:30:16

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, sim. Concede-se
extraordinariamente esse prazo, em razão das circunstâncias, especialmente a
proximidade do fim do exercício financeiro.

11.281.914/000194

05/12/2019
14:30:23

Seria possivel nos conceder esse prazo Sr(a) Pregoeiro(a)?!

Pregoeiro

05/12/2019
14:30:51

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, amanhã, às 10:00h
parece-lhe prazo suficiente?

11.281.914/000194

05/12/2019
14:32:36

Acredito que sim. Amanha de manhã, estaremos solicitando junto a fabrica e
anexando, conforme solicitado.

Pregoeiro

05/12/2019
14:33:45

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, retornaremos então
amanhã, às 10:00h. Será convocado anexo.

Sistema

05/12/2019
14:33:53

Senhor fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11.281.914/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

05/12/2019
14:35:09

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, aguarde um
momento, por gentileza.

11.281.914/000194

05/12/2019
14:36:06

Sim
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Pregoeiro

05/12/2019
14:37:20

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, estava verificando
as marcas de referência. O produto ofertado não está no rol. Prosseguiremos amanhã.
O anexo já foi convocado.

Pregoeiro

05/12/2019
14:38:43

Sras. Licitantes, considerando-se a necessidade de apresentação de documento
complementar, suspende-se a presente sessão, que será retomada amanhã, dia
06/12/2019, às 10:00h, horário de Brasília.

Sistema

06/12/2019
09:12:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

06/12/2019
10:02:33

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro

06/12/2019
10:05:03

Informo que a unidade requisitante encontra-se em análise da conformidade técnica
da proposta apresentada. Por favor, aguardem.

Pregoeiro

06/12/2019
10:07:41

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Transcrevo o inteiro teor do
Despacho proferido pela unidade demandante: "... A proposta ofertada pelo licitante
parece atender às solicitações contidas no anexo I, do Termo de Referência. Porém,
conforme constante no subitem 9.8 do Edital, faz-se necessário o envio de amostra,
para os devidos testes. ...

Pregoeiro

06/12/2019
10:07:58

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ... 9.8 O Pregoeiro exigirá que o
licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação
da proposta, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP
57046–000, telefone (82) 3328-1947, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis ...

Pregoeiro

06/12/2019
10:08:27

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ... contados da solicitação. 9.8.1.
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes. 9.8.2. Os resultados das avaliações serão
divulgados por meio de mensagem no sistema. ...

Pregoeiro

06/12/2019
10:08:45

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ... 9.8.3. O ensaio adotado à
verificação de qualidade do produto copo 180ml, consiste, inicialmente, na verificação
das informações obrigatórias dos produtos (a norma exige que estejam impressas na
embalagem a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo), assim
como na contagem do quantitativo total. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL ...

Pregoeiro

06/12/2019
10:09:06

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ... REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 9.8.4. Para verificação da resistência
do produto, simular-se-á o pegar no copo, e não poderá o copo romper a sua
estrutura. Utilizar-se-á de líquido quente, e não poderá haver deformação do produto,
ou mesmo a impossibilidade ou dificuldade de se pegar o produto, pelo excesso de
temperatura.

Pregoeiro

06/12/2019
10:09:25

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ... 9.8.5. No caso de não haver
entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada. ..."

11.281.914/000194

06/12/2019
10:11:56

Bom dia. Ok, entendido. Vamos providenciar o envio das amostras.

Pregoeiro

06/12/2019
10:11:59

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sra. Licitante, conforme
mencionado no retro despacho, solicito a amostra do copo, a qual será entregue no
seguinte endereço: Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP
57046–000, telefone (82) 3328-1947, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
contados ...

Pregoeiro

06/12/2019
10:12:17

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - da solicitação.

11.281.914/000194

06/12/2019
10:14:05

Certo. Vamos solicitar ao fabricante e o mesmo enviará. Grata.

Pregoeiro

06/12/2019
10:14:51

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Suspenderemos a sessão
eletrônica para que V.Sª envie a amostra do copo e que a mesma seja analisada pela
Seção de Almoxarifado. Obrigado.

11.281.914/000194

06/12/2019
10:16:17

Ok

Pregoeiro

06/12/2019
10:18:17

Srs(as) Licitantes, suspenderemos a presente sessão eletrônica para que a empresa
Somar Representação e Comércio Ltda., encaminhe a amostra do copo, de acordo com
o que determina o item 9.8 do Edital. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro

17/12/2019
10:14:57

Srs(as) Licitantes, bom dia. A sessão eletrônica será reaberta, hoje, às 15:15 horas,
para publicação do resultado da análise/teste dos copos biodegradáveis. Obrigado pela
participação de todos.

Pregoeiro

17/12/2019
15:16:10

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente pregão eletrônico.

Pregoeiro

17/12/2019
15:18:20

Para SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise dos
copos: ... "Realizamos na data de hoje os testes das amostras dos copos
biodegradáveis, com líquidos quentes e frios. As amostras enviadas pelo licitante,
copos da BRAZIL COPOS, foram APROVADAS nos testes realizados, pois não
apresentaram ...
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00078/2019 (SRP)
Às 18:29 horas do dia 17 de dezembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00078/2019, referente ao
Processo nº 0008919-10.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE
180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.250
Unidade de fornecimento: Centena
Valor Máximo Aceitável: R$ 21,3700
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 21,0000 e a
quantidade de 3.250 Centena .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

17/12/2019 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO
Adjudicado
18:29:20 LTDA, CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94, Melhor lance: R$ 21,0000

Fim do documento
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Data e hora da consulta:
Usuário:

17/12/2019 16:17:34
03833099488

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ:
11281914

Título:
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

Código

Credor

Situação
Adimplente

Total de Registros
Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de Inclusão

* Registros incluídos há até 30 dias.
1

de

1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 7489 - 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?

0638205

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

NÃO OCORREU

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

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

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

Informação 7489 (0638206)
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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 0635342 E 0637619.

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

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

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

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0637987
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

X

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

0638013

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0638202

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0638197

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 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?

Informação 7489 (0638206)
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

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;

CONFORME ITEM 18.1

X

0637991 (Consta uma aplicação de multa, evento 0638007).

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

CONFORME ITEM 18.5

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

0637619

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

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

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
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

0638199

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
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
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29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0638201

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

Proposta: 0632933
x

Resultado Fornecedor: 0638198

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/12/2019, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638206 e o código CRC 770C28BF.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0008919-10.2019.6.02.8000
: SAD
: FASE EXTERNA PREGÃO 78/2019

Parecer nº 2672 / 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 78/2019, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo - copos
descartáveis (biodegradáveis), para suprir a demanda das
unidades administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do
Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
19º
Região,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0622873).
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 (0638206).
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

0622915

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

SIM 0624034

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

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 0638199

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 0638201

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 0638206

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 0632933

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)?

0637987

Parecer 2672 (0638508)
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SIM

0637991
0637996

0637998

Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002,
pelo
Decreto
nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 78/2019
e
subsequente
convocação
da
Empresa
SOMAR
REPRESENTAÇÃO
E
COMÉRCIO
LTDA,
CNPJ
11.281.914/0001-94, a ﬁm de lavrar Ata de Registro de Preços
para
eventual
fornecimento
de
copos
descartáveis
(biodegradáveis), com a participação do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º
Região, que atuarão como Órgãos Participantes, em
conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013,
com valor unitário de R$ 21,00 (vinte e um reais) e valor total
de R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil, duzentos e ciquenta
reais), conforme a proposta comercial (0632933).
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 18/12/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/12/2019, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638508 e o código CRC 71BAE261.
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de dezembro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando o Registro de
Preços
de
material
de
consumo
copos
descartáveis
(biodegradáveis),
para
suprir
a
demanda
das
unidades
administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho
da
19º
Região,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0622873).
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2672 (0638508), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os ﬁns de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/12/2019, às 10:54, 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
0638758 e o código CRC 6932CFED.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0008919-10.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO

:

Pregão Eletrônico nº 78/2019. Aquisição de copos descartáveis (biodegradáveis). Tribunal de Justiça de Alagoas e do Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região/AL como Órgãos Participantes.

Decisão nº 3868 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP
Analisando os autos, constato a conclusão do
procedimento licitatório e, com base na instrução neles realizada,
sobretudo no pronunciamento da Assessoria Jurídica da DireçãoGeral através do Parecer nº 2672 (0638508), que atestou a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.°
78/2019, integrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, na qualidade de
Órgãos Participantes - em conformidade com o art. 4º, § 6º, do
Decreto nº 7.892/2013 -, de acordo com a Ata de Realização do
Pregão Eletrônico (0638199), cujo objeto é a aquisição de copos
descartáveis (biodegradáveis), segundo com as especiﬁcações
contidas no Edital (0622890) e no seu Anexo I, que foi adjudicado à
empresa SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
11.281.914/0001-94, sendo a contratação no valor unitário de
R$ 21,00 (vinte e um reais), atingindo o valor total de R$
68.250,00 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais),
conforme a proposta comercial (0632933).
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.
Remeta-se à Secretaria de Administração para publicação
desta decisão, ciência à adjudicada, emissão da nota de empenho
respectiva e adoção das demais providências que se ﬁzerem
necessárias à evolução deste procedimento.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/12/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639242 e o código CRC D05FFB5E.
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23/12/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00078/2019 (SRP)
Às 14:49 horas do dia 23 de dezembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008919-10.2019,
Pregão nº 00078/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180
ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.250
Unidade de fornecimento: Centena
Valor Máximo Aceitável: R$ 21,3700
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 21,0000 e a quantidade de
3.250 Centena .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

17/12/2019
18:29:20

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOMAR REPRESENTACAO E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.281.914/0001-94, Melhor lance: R$ 21,0000

Homologado

23/12/2019
14:49:41

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=821352&tipo=t

Termo Homologação - PE 78/2019 (0640456)
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 02/12/2019 14:02
Número da portaria: 120/20169
Data de portaria: 20/03/2019
Número do processo: 0008919-10.2019
Número do pregão: 00078/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo - copos biodegradáveis.

Item 1
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180
ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3250
Unidade de fornecimento: Centena
Valor estimado: R$ 21,3700
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Quantidade Ofertada

11.281.914/0001-94 SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial:
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 21,0000

Valor Adjudicado

3250

R$ 21,0000

Data/Hora Final:

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento
Sem formação de
Cadastro de Reserva

Data

CPF do
Usuário

23/12/2019 758.180.78414:49:41
34

Justificativa/Observações
Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de
fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=821352&tipo=t

Ata Cadastro de Reserva - PE 78-2019 (0640457)
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
posterior convocação do adjudicatário, para assinatura da ata
de registro de preços.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/12/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640458 e o código CRC EA8B61D7.
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

1 of 1

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5663566

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 23/12/2019 17:38:42
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Ingrid Breda de Gusmão Pereira
Ofício: 5663566
Data prevista de publicação: 24/12/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Isento
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial

Arquivo(s)

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 82-2019
- HP.rtf
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 78-2019
12313160
- somar.rtf
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 79-2019
12313161
- cezários.rtf

12313159

TOTAL DO OFICIO

Comprovante de encaminhamento para publicação (0640482)

MD5
7b52f182a84d8b41
36977fdd6d9ced7b
de491b78f11a206e
3c05675c70b68625
bf54b16a9c998051
ba267697c7a5cab2

Tamanho
(cm)

Valor

4,00 R$ 132,16
5,00 R$ 165,20
6,00 R$ 198,24
15,00

R$
495,60
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 248, terça-feira, 24 de dezembro de 2019

Regional do Trabalho da 19º Região, cujo objeto é a aquisição de copos descartáveis
(biodegradáveis), em que foi adjudicado à empresa SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ 11.281.914/0001-94, o item único, pelo valor unitário de R$ 21,00 e valor total
de R$ 68.250,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
10.024/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 129/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/00357. Objeto: Contratação de empresa especializada para
conclusão da impermeabilização das lajes e caixas d'água da cobertura e das cisternas do
complexo predial e recuperação do trecho horizontal da rede de esgoto do prédio sede do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua Acre, nº 80, Centro - Rio de Janeiro.
O Senhor Pregoeiro, com fundamento no novo parecer técnico DESPACHO Nº TRF2-DES2019/55625, decidiu DECLARAR VENCEDORA do pregão em epígrafe a empresa ESPAÇO
FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI.

Maceió-AL, 23 de dezembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

Processo Administrativo Digital: 16031/2019. Objeto: Aquisição de assinatura da Biblioteca
Digital Saraiva. Contratada: SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ nº 50.268.838/0001-39.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, I, da
Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. Valor R$ 17.940,00 (dezessete mil, novecentos e
quarenta reais). Data da Autorização: 20/12/2019, pelo Diretor-Geral, em exercício. Data
da Ratificação: 23/12/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus Abdala
Simões.

(SIDEC - 23/12/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 139/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/0385. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e
instalação de tampos de vidro para mesas, prateleiras e mesas em vidro, espelhos e vidros
pintados para divisórias e paredes, a serem utilizados em diversos Gabinetes e setores dos
prédios do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Sistema de Registro de
Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da
seguinte forma: a) Item01 à empresa DIVINE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA.; b) Item 02 à
empresa SOLUS COMÉERCIO E SERVIÇOSEIRELI.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 68/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
13/12/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços especializados de
sustentação de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC),
abrangendo tarefas de suporte, rotina e demanda, Compreendendo atividades de suporte
técnico remoto e/ou presencial de 1º, 2º e 3º níveis, a usuários de soluções de TIC do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE), contemplando a infraestrutura tecnológica,
os sistemas administrativos, judiciais e eleitorais, conforme especificações técnicas
constantes do edital e seus anexos. banexos.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 23/12/2019)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 65/2019

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 65/2019
- Registro de Preços para expansão da Solução de TI de Data Discovery/Business Discovery
corporativo da Plataforma Qlik (QlikView e QlikSense), 100% in memory, na Justiça Federal
da 5ª Região, devidamente instalados e configurados, incluindo o fornecimento de licenças
perpétuas de software, serviços de suporte técnico especializado e atualização de versão,
treinamento e serviços de suporte técnico especializado, sob demanda - foi adjudicado e
homologado à empresa INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA
(CNPJ nº 06.984.836/0001-54), com o preço global de R$ 2.120.155,00 (dois milhões e
cento e vinte mil e cento e cinquenta e cinco reais).

(SIDEC - 23/12/2019) 070007-00001-2019NE000025

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019
Processo Administrativo Digital Nº 12.281/2019 - TRE-MA. Objeto: Registro de preços para
aquisição de veículos novos. Adjudicatárias: TOYOTA DO BRASIL LTDA. - CNPJ:
59.104.760/0001-91 (itens 1, 2 e 6), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. CNPJ: 67.405.936/0001-73 (itens 3 e 4), PEDRAGON AUTOS LTDA. - CNPJ: 03.935.826/000130 (item 5). Data da homologação: 23/12/2019.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIDEC - 23/12/2019) 090031-00001-2019NE000089
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 67/2019

ANDRÉ MENEZES MENDES
Diretor-Geral

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 67/2019
- Reg. Preços para aquisição de Software para a auditoria de serviço de diretório Microsoft
Active Directory e portal de autoatendimento para gestão de senhas e usuários, para
atender às necessidades do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), da
Justiça Federal de 1ª Instância de Pernambuco e da Justiça Federal de 1ª Instância em
Sergipe (Órgão Participantes) - foi adjudicado e homologado à empresa NETADMIN
SOFTWARE LTDA (CNPJ nº 05.640.336/0001-32), com o preço global de R$ 69.120,00
(sessenta e nove mil e cento e vinte reais).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 3º Termo Aditivo ao CT nº 22/2018 - SEI Nº 07746.2019-6. CONTRATADA: MC
COMERCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.236.031/0001-05. Objeto: Acréscimo
quantitativo de 04 (quatro) postos de trabalho no valor de R$ 135.432,27, para o período
de 07/01 a 01/07/2020. Vigência: A partir de 13/12/2019. Fundamento Legal: Clausula 9º,
item 9.1.30 do Contrato nº 22/2018 e Lei nº 8.666/1993 Signatários: pelo TRE-MT, Mauro
Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor Geral do TRE-MT; e, pela Contratada, Maria Cilene
Rodrigues da Silva.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIDEC - 23/12/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao CT nº 06/2019 - SEI Nº 06029.2019-1. CONTRATADA: MC
COMERCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.236.031/0001-05. Objeto: Alterar o
Contrato Nº 06/2019, com a inclusão de dispositivo contratual para estabelecer critérios a
serem observados na jornada diária dos prestadores de serviços. Vigência: A partir de
13/11/2019. Fundamento Legal: Cláusula 71ª da Convenção Coletiva do Trabalho
2019/2019. Signatários: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor Geral do TREMT; e, pela Contratada, Maria Cilene Rodrigues da Silva.

Processo Administrativo SEI nº 0004379-16.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,
homologou, em 23/12/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 82/2019, contratação de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, em que seu objeto foi adjudicado a empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA,
CNPJ 61.797.924/0002-36, pelo valor total mensal de R$ 13.387,43 e valor total anual de
R$ 160.649,16, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
10.024/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao CT nº 03/2019 - SEI Nº 06029.2019-1. CONTRATADA: MC
COMERCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.236.031/0001-05. Objeto: Alterar o
Contrato Nº 03/2019, com a inclusão de dispositivo contratual para estabelecer critérios a
serem observados na jornada diária dos prestadores de serviços. Vigência: A partir de
13/11/2019. Fundamento Legal: Cláusula 71ª da Convenção Coletiva do Trabalho
2019/2019. Signatários: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor Geral do TREMT; e, pela Contratada, Maria Cilene Rodrigues da Silva.

Maceió-AL, 23 de dezembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo SEI nº 0008468-82.2019.6.02.8000
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 23/12/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 79/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo - material de acabamento e pintura, em
que foi adjudicado a empresa CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
03.016.072/0001-15, os itens 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 21, pelo
valor total de R$ 9.223,01, a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ
10.942.831/0001-36, o item 3, pelo valor total de R$ 652,50, a empresa BCOM
DISTRIBUIDORA, CNPJ 02.810.692/0001-69, os itens 5, 6 e 20, pelo valor total de R$
573,06, a empresa A DONIZETE DA SILVA - ME, CNPJ 06.164.562/0001-57, os itens 9
e 13, pelo valor total de R$ 1.932,45, a empresa T C DA SILVA ROSAS - ME, CNPJ
16.513.231/0001-39, o item 15, pelo valor total de R$ 999,90, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 2º Termo Aditivo ao CT nº 22/2018 - PAE Nº 3992/2019. CONTRATADA: MC
COMERCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.236.031/0001-05. Objeto: Alteração
da Clausula Segunda do Contrato Nº 22/2018 para adequação à Lei nº 13.467/2017. A
partir de 05/12/2019. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso II da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº
13.467/2017. Signatários: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor Geral do
TRE-MT; e, pela Contratada, Maria Cilene Rodrigues da Silva.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 43/2019
O TRE/MT torna público o resultado do Pregão nº 43/2019. PAe nº
3905/2019. Objeto: Contratação de serviço continuado de administração e
gerenciamento de abastecimento dos veículos oficiais do TRE-MT através da
implantação de um sistema informatizado e integrado via Web. Empresa
Vencedora: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - CNPJ:
25.165.749/0001-10. Valor: R$ 545.834,20.

Maceió-AL, 23 de dezembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo SEI nº 0008919-10.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,
homologou, em 23/12/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 78/2019, em que fazem
parte como Órgãos Participantes o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Tribunal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019122400151

Cuiabá-MT, 23 de dezembro de 2019.
RAFAEL ZORNITTA
Secretário de Adm. e Orçamento
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