PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Seção de Manutenção e Reparos
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

1. Objeto

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de
execução e instalação 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. Tribunal este situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no
bairro do Farol, conforme ANEXOS I, II e III.
Dar conclusão e melhor identificação interna aos ambientes
daquelas unidades. Esse Termo de Referência/Projeto Básico será
para atender ao critério de acessibilidade e identificação nas
edificações junto à população usuária, quando do seu acesso. Será
um serviço de execução e instalação em LOTE ÚNICO, onde serão
descritos da seguinte forma:

2. Justificativa

Item I – Placa Inaugural
Item II – Placa Homenageado
Item III – Mural Informativo
Item IV – Placa de Identificação de Portas
Item V – Placa Estacionamento
3.1. Antes do início dos serviços de execução, deverá o
CONTRATADO visitar o local onde serão afixados os objetos (ver
plantas de locação do objeto no ANEXO III):

3.Disposições
Gerais

a) Será instalado em cada porta ou parede na área indicada;
3.2. Antes do início dos serviços de execução deverá
o
CONTRATADO, fornecer:
a) amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos materiais a
serem utilizados, com a máxima fidelidade com o especificado neste
termo de referência, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
b) Apresentar um acervo técnico, (com imagem e certidão do
cliente) de no mínimo 02(dois) locais executados e instalados com
registro de ART ou RRT junto ao CREA ou CAU;
c) Apresentar ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
3.3.Os objetos a serem executados deverão ser novos e de boa
qualidade, com todos os detalhes de fixação, importantes para a
perfeita execução, instalação e posterior manutenção;
3.4. Os serviços a serem executados deverão ser prestados dentro
dos parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente agendados e
conter materiais de fácil aquisição junto ao mercado como também
de fácil manutenção, dentro das Normas legais de segurança e
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regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas pela
boa técnica, em consonância com o bom desempenho de cada
material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou
fornecedores;
3.5. Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR- Seção
de Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado
a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol , Nesta ou
pelo contato telefônico (82)2122.7797 no horário de 13 às 19h de
segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta feira;
3.6. Os serviços de mão de obra deverão estar inclusos nos custos
totais;
3.7. Todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer
materiais complementares necessários e ou profissionais junto aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição,
parafusos, pregos, argamassa, massa corrida, tinta, produtos de
limpeza, técnicos e etc, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA
sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.8. Do recebimento do objeto:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado
fará a entrega dos objetos, no local e endereço pre estabelecidos no
item 3.5, na sede provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93,
modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente
licitação será recebido pelo fiscal do Contrato ou seu substituto legal:
b1) no prazo de 15(quinze) dias corridos, após a verificação
da qualidade da execução dos objetos licitados e consequente
aceitação pelo contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues e instalados em desacordo
com o especificado e detelhado no Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o
caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado
pelo Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada
penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de
Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à
contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até a regularização da pendência;
e) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo do serviço, o órgão recebedor adotará as providências
para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias
úteis;
g) O aceite/aprovação do serviço licitado pelo Contratante não
exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de
quantidade ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as
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especificações estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor).
4. Descrição,

Da seguinte forma:

Especificação

ANEXO I – Especificação Descritiva e Detalhes

do objeto e
planta

5. Local e
prazo de
instalação

6. Prazo de
Garantia

7. Pagamento

ANEXO II – Tabela Geral
ANEXO III – Imagens de referência e Planta baixa da Unidade
Os serviços de execução e instalação de placas de sinalização de
portas e inaugural, deverá ser instalado na futura sede provisória
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador
Arnon de Mello, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro
do Farol, em Maceió-AL, no prazo de até 15(quinze) dias corridos, a
contar do recebimento da Nota de empenho.
6.1. Garantia até a entrega definitiva devidamente aprovada e
atestada pelo setor competente.;
6.2. Com direito a ajuste no prazo de 05(cinco) dias corridos caso
ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação local.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.

8. Gestão e
fiscalização
9. Sanções
Administrativa
s

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do
objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor
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atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início
do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.
Maceió/AL, 20 de agosto de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I
Especificação descritiva e de Detalhes
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

LOTE ÚNICO
ITEM I

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Legenda
(A) – Brasão adesivado (colorido)
(B) – Chapa em acrílico incolor revestido com adesivo prata contido texto (por trás)
(E) – Placa em acrílico na cor verde
(F) – texto adesivado na cor preto
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ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref.
074 com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e
imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da
fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de
inox polido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Antes da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame, deverá ser a ARTE E O
TEXTO da placa inaugural e de homenageado, devidamente aprovadas, rubricadas e assinados
pelo presidente em exercício deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

ITEM II
PLACA DE HOMENAGEADO

0,80m

0,60m
ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm
tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme
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polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto
e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com
botões aparentes de inox polido.

ITEM III
MURAL INFORMATIVA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H
metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão),
linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon
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com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.

ITEM IV
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades
Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x
0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca
Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de
silicone da marca 3M como referência ou similar.
Legenda:
(A) – Placa em acrílico incolor adesivada de cinza
(B) – Logomarca adesivada em cores;
(D) – Letras adesivadas na cor preta;
(E) – Placa em acrílico incolor adesivada de verde
(F) – Letras adesivada na cor cinza.
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ITEM V
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros;
Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de
galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de
referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede: Furo/
Parafuso e bucha.

Maceió/AL, 20 de agosto de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos

9
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 5º andar, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Termo de Referência CONFECÇÃO DE PLACAS (0585318)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 9

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO II
Tabela Geral
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

LOTE ÚNICO
TABELA GERAL RESUMIDA
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Qde

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

I

Placa Inaugural

02

II

Placa Homenageado

01

III

Placa Informativo

01

IV

Placa de Identificação porta

23

V

Placa de Estacionamento de
parede

02

PREÇO TOTAL

(R$)

PREÇO FINAL

Maceió/AL, 20 de agosto de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO III
Imagens de Referência
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

FOTO 01 – Vista fachada principal

FOTO 02 -Vista vizinho lateral esquerdo

FOTO 03 -Vista vizinho lateral direito
11
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DETALHES DAS PLACAS
1. Placa Inaugural do ARQUIVO E BIBLIOTECA -sujeita a mudança da data
2. Placa Inaugural do MEMORIAL- texto a ser construído
1. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(ARQUIVO E BIBLIOTECA)
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2. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(MEMORIAL)

Texto a ser desenvolvido para o MEMORIAL
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Detalhe de Imagem – Placa do Homenageado (ARQUIVO E BIBLIOTECA)

Detalhe de Imagem – Brasão e logo coloridos
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Brasão placa inaugural

Logo das placas das portas

Detalhe – Esquema de fixação das Placas juntas no
Arquivo e Biblioteca
(Inaugural + Homenageado)

Placa Inaugural

Placa do Homenageado
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Planta baixa – Unidade do Arquivo e Biblioteca
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Catálogo de referência de cores - Adesivo Oracal 651 como referência ou similar

Maceió/AL, 20 de agosto de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

Senhor Coordenador da COSEG,
Solicitamos autorização para instrução dos
presentes autos que trata de contratação de empresa
especializada em confecção e instalação de placas para o
prédio que funciona a Biblioteca, Arquivo e Memorial desta
Corte.
Respeitosamente,
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 29/08/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585326 e o código CRC 441265FE.

0007269-25.2019.6.02.8000

Despacho SAPEV 0585326

0585326v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.

Autorizado conforme requerido no SEI 0585326.
À
SAD
para
prosseguimento do feito.

conhecimento,

controle

e

Cordialmente,
André Bonaparte Santos
Coordenadoria de Serviços Gerais
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 29/08/2019, às 16:00, 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
0586996 e o código CRC BC8A088C.

0007269-25.2019.6.02.8000

Despacho COSEG 0586996

0586996v1
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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.
Remeto os autos à COMAP, para que seja, de pronto,
promovida a cotação de preços, necessária ao enquadramento da
despesa e posteriores providências, inclusive a aprovação do Termo
de Referência.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2019, às 19:53, 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
0592257 e o código CRC 3963D643.

0007269-25.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0592257

0592257v1
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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 setembro de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GSAD 0592257, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/09/2019, às 07:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592846 e o código CRC F8754F1C.
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Despacho COMAP 0592846

0592846v1
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E-mail - 0593080
Data de Envio:
11/09/2019 13:56:48
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial2@grafmarques.com.br
comercial3@grafmarques.com.br
graca@grafmarques.com.br
orcamento@graficacearense.com.br
evandro@graficacearense.com.br
jobson@graficacearense.com.br
marciomuraro@graficacearense.com.br
grbrindes.al@gmail.com
brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
guilherme@infiniit.com.br
graficainfinity@hotmail.com
zipcomunicacaovisual@gmail.com
atualcomunicacao@terra.com.br
digitalsign.al@hotmail.com
chrcontato@gmail.com
Assunto:
Solicitação-Cotação -Aquisição e Instalação-placas de sinalização e inaugural- TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir com instalação:
02 Placas Inaugurais;
01 Placa Homenageado;
01 Placa Informativo;
23 Placas de identificação de porta;
02 Placas de estacionamento de parede.
Solicitamos cotação por item, podendo enviar cotação apenas para o que a empresa trabalha, de acordo
quantitativos, especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0585318_TR__TRE.__PLACAS_EM_GERAL.pdf

E-mail SEIC 0593080
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11/09/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IIV58PN1U2SIS&View=Message&Print=Yes&Number=24971&FolderID=0

De:

"Mozartjr" <mozartjr@graficacearense.com.br>

Para:

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

Data:

11/09/2019 03:11 PM

Assunto: [seic] RES: Solicitação-Cotação -Aquisição e Instalação-placas de sinalização e inaugural- TRE-AL

Boa tarde
Infelizmente não trabalhamos com esse material.

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 11 de setembro de 2019 13:57
Para: comercial2@grafmarques.com.br; comercial3@grafmarques.com.br;
graca@grafmarques.com.br; orcamento@graficacearense.com.br;
evandro@graficacearense.com.br; jobson@graficacearense.com.br;
marciomuraro@graficacearense.com.br; grbrindes.al@gmail.com;
brandaocomunicacaovisual@hotmail.com; guilherme@infiniit.com.br;
graficainfinity@hotmail.com; zipcomunicacaovisual@gmail.com;
atualcomunicacao@terra.com.br; digitalsign.al@hotmail.com;
chrcontato@gmail.com
Assunto: Solicitação-Cotação -Aquisição e Instalação-placas de sinalização e
inaugural- TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir com instalação:
02
01
01
23
02

Placas Inaugurais;
Placa Homenageado;
Placa Informativo;
Placas de identificação de porta;
Placas de estacionamento de parede.

Solicitamos cotação por item, podendo enviar cotação apenas para o que a
empresa trabalha, de acordo quantitativos, especificações e demais
detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IIV58PN1U2SIS&View=Message&Print=Yes&Number=24971&FolderID=0

E-mail Resposta NEGATIVA Gráfica Cearense (0593177)
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11/09/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IIV58PN1U2SIS&View=Message&Print=Yes&Number=24971&FolderID=0

nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

--Este e-mail foi verificado quanto a vírus pelo AVG.
http://www.avg.com

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IIV58PN1U2SIS&View=Message&Print=Yes&Number=24971&FolderID=0

E-mail Resposta NEGATIVA Gráfica Cearense (0593177)
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ZIP SIGN
CNPJ: 08.257.218/0001-38 IE: 248527983

Orçamento
2148

https://www.zipcomunicacaovisual.com.br/
AVENIDA DA PAZ, 1360 - CENTRO - MACEIÓ - AL

Data: 11/09/2019 às 15:32

Telefone: (82) 3336-7718

Ref. PLACAS

Cliente

Contato

CNPJ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Antonio Matias de Pinheiro Júnior

Tel: (82) 2122-7712
Conforme solicitado, segue em anexo proposta comercial.
Item

Imagem

1

...

Descrição
Placa em acrílico cristal transparente 8mm e 3mm

Medidas

Qtde

Valor Unit

Subtotal

0.600 x 0.800 x 0.008

1

1.678,47

R$ 1.678,47

0.600 x 0.800 x 0.003

1

521,17

R$ 521,17

1.000 x 0.800 x 0.005

1

3.253,84

R$ 3.253,84

0.370 x 0.100 x 0.003

23

94,5661

R$ 2.175,02

0.300 x 0.250 x 0.003

2

50,1250

R$ 100,25

com corte em CNC Router, aplicação de adesivo
transparente gramatura 010 com impressão digital
INVERTIDA resolução 1440 dpi´s, mais adesivo
ORACAL 651, cor PRATA e VERDE para fundo e
bordas com polimento cristalizado, com fixação
por fita dupla-face, parafusos e botons cromados,
conforme solicitado.
2

...

Placa em acrílico cristal transparente 3mm com
corte em CNC Router, aplicação de adesivo
transparente gramatura 010 com impressão digital
INVERTIDA resolução 1440 dpi´s, mais adesivo
ORACAL 651 - PRATA para fundo e bordas com
polimento cristalizado, fixação com parafusos e
botons cromados, conforme solicitado.

3

...

Mural em chapa de acrílico cristal transparente
6mm de espessura com corte em CNC Router,
sinalização com adesivo gramatura 010 com
impressão digital INVERTIDA e fundo branco,
mais nylons, fixação em parede por parafusos
acompanhados de botons cromados, conforme
solicitado.

4

...

Placa em acrílico cristal transparente 3mm com
corte em CNC Router, aplicação de adesivo
ORACAL 651 - VERDE para fundo, acrílico cristal
transparente 3mm com corte em CNC Router,
aplicação de adesivo transparente gramatura
010 com impressão digital INVERTIDA
resolução 1440 dpi´speça e bordas com
polimento cristalizado, conforme solicitado.

5

...

Placa em ACM 3mm com corte em CNC Router,
aplicação de adesivo gramatura 010 com
impressão digital resolução 1440 dpi´s, mais
verniz para proteção, conforme solicitado.

Prazos e condições

Logística

Validade da proposta: 15 dia(s)

Instalado

Total: R$ 7.728,75

Prazo de entrega: 12 dias
Forma de pagamento: Empenho
Condições: 1x 30 dias

Proposta Empresa ZIP Sign (0593350)
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ZIP SIGN
CNPJ: 08.257.218/0001-38 IE: 248527983
https://www.zipcomunicacaovisual.com.br/
AVENIDA DA PAZ, 1360 - CENTRO - MACEIÓ - AL
Telefone: (82) 3336-7718

Orçamento
2148
Data: 11/09/2019 às 15:32

Ref. PLACAS

Condições
OBSERVAÇÕES: Com estes preços será de nossa responsabilidade; mão-de-obra qualificada necessária a execução dos serviços assim como todos os materiais.
A empresa após a conclusão do serviço, está autorizada a colocar imagens do serviço executado no seu site e em suas redes sociais.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecimento de todas as informações necessárias (layouts, locação das posições para instalação), em tempo hábil para
não ocorrer descontinuidade dos serviços. Pagamento no prazo pactuado inclusive multas e juros, pagamento nas das estabelecidas.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecimento de todas as informações necessárias (layouts, locação das posições para instalação), em tempo hábil para
não ocorrer descontinuidade dos serviços. Pagamento no prazo pactuado inclusive multas e juros, pagamento nas das estabelecidas.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Responsabilidade técnica pela execução dos serviços, fornecimento de mão-de-obra qualificada treinada atendendo as normas de
segurança do trabalho; Fornecimento de transporte e alimentação; Fornecimento de equipamento e ferramentas necessários a execução dos serviços.
DADOS BANCÁRIOS:
- BANCO DO BRASIL - Agência: 1523-7 / Conta: 127.024-9
- BANCO BRADESCO - Agência: 3229-8 / Conta: 47271-9
- BANCO ITAÚ - Agência: 0369 / Conta: 77250-4
- BANCO CAIXA - Agência: 0810 / Operação: 003 / Conta: 3717-4

__________________________
Bruno - Dpto. Comercial
(82) 3336-7718 / 9 9101-9772

Proposta Empresa ZIP Sign (0593350)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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E-mail - 0593782
Data de Envio:
12/09/2019 15:52:56
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
3dvisualmaceio@gmail.com
Assunto:
Solicitação-Cotação -Aquisição e Instalação-placas de sinalização e inaugural- TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir com instalação:
02 Placas Inaugurais;
01 Placa Homenageado;
01 Placa Informativo;
23 Placas de identificação de porta;
02 Placas de estacionamento de parede.
Solicitamos cotação por item, podendo enviar cotação apenas para o que a empresa trabalha, de acordo
quantitativos, especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0585318_TR__TRE.__PLACAS_EM_GERAL.pdf

E-mail SEIC 0593782
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E-mail - 0593792
Data de Envio:
12/09/2019 15:57:37
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
3dvendas1@gmail.com
Assunto:
Solicitação-Cotação -Aquisição e Instalação-placas de sinalização e inaugural- TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir com instalação:
02 Placas Inaugurais;
01 Placa Homenageado;
01 Placa Informativo;
23 Placas de identificação de porta;
02 Placas de estacionamento de parede.
Solicitamos cotação por item, podendo enviar cotação apenas para o que a empresa trabalha, de acordo
quantitativos, especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0585318_TR__TRE.__PLACAS_EM_GERAL.pdf

E-mail SEIC 0593792
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BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
CNPJ: 22.546.110/0001-96
Insc. Est.: 244.29600-6
Insc.Mun.: 901403014
brandaocomunicacaovisual@hotmail.com

Orçamento
Ao

880,00
600,00
980,00
44,00

1.760,00
600,00
980,00
1.012,00

120,00

240,00
4.592,00

Obs: todos os items estão de acordo com o termo de referencia recebido.
Validade da proposta: 30 dias
Pagamento: a combinar
Prazo de entrega: 10 dias úteis

Maceió-AL, 13 de setembro de 2019.

Caixa economica - 104
agencia - 2393
operação - 003
conta - 199-4
Brandão Serviços Artesanais Eireli

IRELI

E
ANAIS
S
E
T
R
OS A

ERVIÇ

ÃO S
BRAND

BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
______________________________

brandaocomunicacaovisual@hotmail.com / brindes@brandaoproducoes.com / www.brandaoproducoes.com
Proposta Brandão Brindes (0594315)
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ORÇ. /Pedido: 9030

ATT: Antonio

E-mail:
Data: 17/09/2019
Cliente: TRE
Endereço: Rua Aristeu de Andrade, 377 – 5º Andar
Bairro: Farol
Estado:Alagoas
CEP:
CNPJ:
Ins. Est.:

Vendedor: Carlos Lima
Cidade: Maceió
Telefone: 2122-7797

EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE V.Sas., A 3D IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO-EIRELI-ME,
TEM O PRAZER DE SUBMETER-LHES À APRECIAÇÃO NOSSA PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE:
Item

Quant.

02
03
04
05

01
01
23
01

01

01

DISCRIMINAÇÃO

P. UNIT.

Placa Inaugural em acrílico

Placa Homenageado em acrílico
Placa Informativo em acrílico
Placa de identificação de portas em acrílico
Placa de estacionamento em chapa

120,00

TOTAL:

COND. DE PAGTº: com empenho

PRAZO ENTREGA: até 10 dias úteis
VALIDADE DA PROPOSTA 30/09/2019

PREÇO TOTAL

2.052,00

864,00
1.444,00
2.760,00
150,00

7.720,00

Na expectativa de que nossa oferta atenda aos requisitos estabelecidos por V.Sas., colocamo-nos à disposição
para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessários, e firmamo-nos.

EMPRESA

CLIENTE

Proposta Empresa 3D visual (0595220)
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Planilha Estimativa de Preços (0595270)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2019.
Senhora Coordenadora Substituta,
Tratam os autos de contratação de uma empresa que
preste serviço de execução e instalação de placas de sinalização e
inaugural, informativo e inaugural para as unidades associadas a este
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –TRE/AL, conforme
especificações constantes no termo de referência 0585318.
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0592846.
Espargimos várias solicitações de cotação, eventos
0593080, 0593782 e 0593792, onde obtivemos resposta negativa,
evento 0593177, bem como ausências e alguns retornos, eventos
0593350, 0594315 e 0595220, onde assim chegamos a planilha de
estimativa de preços, evento 0595270 e ao quadro resumo abaixo:

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na competição.
À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 17/09/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595274 e o código CRC C97FBBC8.

0007269-25.2019.6.02.8000

0595274v1

Despacho SEIC 0595274
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.

À SAD,
Para ciência e demais providências,
aprovação do Termo de Referência se for o caso.

inclusive

Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 18/09/2019, às 13:34, 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
0595705 e o código CRC 766D55B3.

0007269-25.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0595705

0595705v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.

À COFIN/SGO.
Com
base
nos
custos
informados
pela
SEIC (evento 0595274), faço remessa do feito para que, com
máxima brevidade, apresente manifestação sobre a viabilidade
da contratação segundo o aspecto orçamentário.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2019, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596736 e o código CRC CBF65C76.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenho 515/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 20/09/2019, às 09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596992 e o código CRC 3556C952.
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
Senhor Diretor,
Não obstante a ausência na programação orçamentária
deste exercício, tendo em vista a certiﬁcação de viabilidade
orçamentária pela SGO (0596992), diante da identiﬁcação da
necessidade apontada pela Seção de Administração de Prédios e
Veículos, aprovo o Termo de Referência (evento 0585318) e evoluo o
feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017, destacando já haver sido promovida a etapa de cotação
de preços, estando os autos prontos para elaboração da minuta do
edital, a cargo da SLC.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, às 10:59, 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
0597210 e o código CRC 33B52B49.
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.

feito.

Retornem-se os autos à SAD, para continuidade do

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597823 e o código CRC 0F024A48.
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para confecção de
minuta do edital.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/09/2019, às 17:42, 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
0598198 e o código CRC BE36342F.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO SEI Nº: 0007269-25.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE
ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (LOTE ÚNICO), objetivando a prestação de serviço de confecção e
instalação de placas de sinalização e inaugural, informativo e inaugural para as
unidades deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada
na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela
Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa que preste
serviço de confecção e instalação 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, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXOS deste edital.
2 – DA ENTREGA DE AMOSTRAS
2.1. Antes do início dos serviços de confecção, deverá o Contratado fornecer
amostras, catálogos e/ou certificados de qualidade dos materiais a serem
utilizados, com a máxima fidelidade com o especificado neste Edital, os quais
serão conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos –
SMR.
3 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO E DE
GARANTIA

Minuta de edital (0599298)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
3.1.
Os serviços de instalação de placas de sinalização de portas e inaugural,
deverão ocorrer na sede provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL, edifício Senador Arnon de Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº
377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a
contar do recebimento da Nota de empenho.
3.2.
Os serviços deverão ter garantia até a sua entrega definitiva
devidamente aprovada e atestada pelo setor competente.
3.2.1. Caso ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação
local, os serviços poderão necessitar de ajustes, o que deverá ocorrer no
prazo de 05 (cinco) dias corridos.
4 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
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inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
4.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do
Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
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6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a
descrição do 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 (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessão pública;
b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente
na execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.5.
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).
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6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como material,
despesas indiretas, mão de obra, tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
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 ao
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de
tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente com a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta
contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de
planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
Também deverá ser encaminhado como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, declaração de que está plenamente
ciente dos modelos e condições expressos neste Edital e seus anexos, em
conformidade com o Anexo III.
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 considerando o valor total de
cada item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
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.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
9.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
de menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de
referência, constantes no Anexo II, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.
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 de regularidade perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial,
pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se
tratar de contratação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o

Minuta de edital (0599298)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o
licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica os interessados deverão apresentar:
d.1) um acervo técnico, (com imagem e certidão do cliente) de no mínimo
02(dois) locais executados e instalados com registro de ART ou RRT junto
ao CREA ou CAU; e
d.2) ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “ chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
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10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
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11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11. 2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contra razões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
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- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
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proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO
14.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

15 - DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante a emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos serviços, valor, prazo de pagamento e de execução em
conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá
confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem
15.3 anterior ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra
licitante para celebrar a contratação, observada a ordem de classificação e assim,
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1.
A instalação das placas deverá ser realizada durante o horário de
expediente deste Regional, no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, devendo haver
agendamento prévio, através do telefone: (82) 2122-7797.
16.2.

O prazo de instalação é o estabelecido na Seção 2 deste edital.

16.3.

Os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
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16.3.
Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização.
16.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 15 (quinze) dias, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
16.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

16.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
16.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 16.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar
e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as
dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção
de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art.
87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
17.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais;
17.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
17.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito)
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
17.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
17.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
17.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
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17.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
17.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
17.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.
18.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em
um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
18.3.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
18.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
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18.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
18.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2018, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n°
339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.

São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado, o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu
critério, exijam medidas por parte daquela;
b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto,
quando solicitados pela licitante vencedora;
d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para
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entrega de amostras e produtos;
e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas
exigidas neste ato convocatório;
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas
as condições, modelos e prazos estipulados;
b) Fornecer amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos materiais
a serem utilizados, com a máxima fidelidade com o especificado neste termo
de referência, os quais serão conferidos e devidamente atestados pela Seção
de Manutenção e Reparos – SMR;
c) Apresentar um acervo técnico, (com imagem e certidão do cliente) de no
mínimo 02(dois) locais executados e instalados com registro de ART ou RRT
junto ao CREA ou CAU;
d) Apresentar ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
e) Instalar objetos novos e de boa qualidade, com todos os detalhes de
fixação, importantes para a perfeita execução, instalação e posterior
manutenção;
f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos e
previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao
mercado como também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de
segurança e regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas
pela boa técnica, em consonância com o bom desempenho de cada material
empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou fornecedores;
g) Incluir nos custos totais os serviços de mão de obra;
h) Fornecer todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais
complementares necessários e ou profissionais junto aos trabalhos, tais
como: ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, argamassa,
massa corrida, tinta, produtos de limpeza, técnicos e etc., sendo os mesmos
de sua exclusiva responsabilidade;
i) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
j) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-
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AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na prestação dos
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não
haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL.
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
22.2.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes,
na forma da legislação vigente.
22.3.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.5.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
22.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
22.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.8.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
22.9.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado pelo edital.
22.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.11.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
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22.12.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da
Lei 8.666/93.
22.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.10, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
22.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificação descritiva e de detalhes;
ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos;
ANEXO III – Imagens de referência;
ANEXO IV - Detalhes das placas;
ANEXO V – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
22.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió - AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

1. Objeto

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de
confecção e instalação 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. Tribunal este situado na Rua Aristeu de Andrade,
nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS I, II e III.
Dar conclusão e melhor identificação interna aos ambientes
daquelas unidades. Esse Termo de Referência/Projeto Básico será
para atender ao critério de acessibilidade e identificação nas
edificações junto à população usuária, quando do seu acesso.
Será um serviço de execução e instalação em LOTE ÚNICO, onde
serão descritos da seguinte forma:

2. Justificativa

Item I – Placa Inaugural
Item II – Placa Homenageado
Item III – Mural Informativo
Item IV – Placa de Identificação de Portas
Item V – Placa Estacionamento
3.1. Antes do início dos serviços de confecção, deverá o
CONTRATADO visitar o local onde serão afixados os objetos (ver
plantas de locação do objeto no ANEXO III):
a) Será instalado em cada porta ou parede na área indicada;
3.2. Antes do início dos serviços de execução deverá o
CONTRATADO, fornecer:

3.Disposições
Gerais

a) amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos
materiais a serem utilizados, com a máxima fidelidade com o
especificado neste termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção
e Reparos – SMR.
b) Apresentar um acervo técnico, (com imagem e certidão do
cliente) de no mínimo 02(dois) locais executados e instalados
com registro de ART ou RRT junto ao CREA ou CAU;
c) Apresentar ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
3.3. Os objetos a serem executados deverão ser novos e de boa
qualidade, com todos os detalhes de fixação, importantes para a
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perfeita execução, instalação e posterior manutenção;
3.4. Os serviços a serem executados deverão ser prestados
dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente
agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao
mercado como também de fácil manutenção, dentro das Normas
legais de segurança e regulamentação aplicáveis além das
recomendações aceitas pela boa técnica, em consonância com o
bom desempenho de cada material empregado, fornecido e
atestado pelos fabricantes e ou fornecedores;
3.5. Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMRSeção de Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º
pavimento, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro
do Farol , Nesta ou pelo contato telefônico (82)2122.7797 no
horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta
feira;
3.6. Os serviços de mão de obra deverão estar inclusos nos
custos totais;
3.7. Todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer
materiais complementares necessários e ou profissionais junto
aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição,
parafusos, pregos, argamassa, massa corrida, tinta, produtos de
limpeza, técnicos e etc, deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA
sendo
os
mesmos
de
sua
exclusiva
responsabilidade;
3.8. Do recebimento do objeto:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o
Contratado fará a entrega dos objetos, no local e endereço préestabelecidos no item 3.5, na sede provisória do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93,
modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo, o objeto da
presente licitação será recebido pelo fiscal do Contrato ou seu
substituto legal:
b1) no prazo de 15(quinze) dias corridos, após a verificação da
qualidade da execução dos objetos licitados e consequente
aceitação pelo contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues e instalados em
desacordo com o especificado e detalhado no Termo de
Referência/ Projeto Básico serão rejeitados parcialmente ou
totalmente, conforme o caso, obrigando-se à contratada a
substituí-los no prazo assinado pelo Servidor designado pelo
contratante, sob pena de ser aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de
Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à
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contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até a regularização da pendência;
e) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo do serviço, o órgão recebedor adotará as providências
para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 10 (dez)
dias úteis;
g) O aceite/aprovação do serviço licitado pelo Contratante não
exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de
quantidade ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com
as especificações estabelecidas no Termo de Referência/Projeto
Básico, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
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4. Descrição,

Da seguinte forma:

Especificação
do objeto e

ANEXO I – Especificação Descritiva e Detalhes

planta

5. Local e prazo
de instalação

6. Prazo de
Garantia

7. Pagamento

ANEXO II – Tabela Geral
ANEXO III – Imagens de referência e Planta baixa da Unidade
Os serviços de execução e instalação de placas de sinalização
de portas e inaugural, deverá ser instalado na futura sede
provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
edifício Senador Arnon de Mello, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de
até 15(quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota
de empenho.
6.1. Garantia até a entrega definitiva devidamente aprovada e
atestada pelo setor competente.;
6.2. Com direito a ajuste no prazo de 05(cinco) dias corridos
caso ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de
instalação local.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
que não incidam retenções indesejadas.

8. Gestão e
fiscalização

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:

9. Sanções
Administrativas

9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações
de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver
o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção,
aplicar outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do
objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor
atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
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contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução
total ou parcial das obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, conforme o caso, para imposição da
penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro)
horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão
ser impostas cumulativamente com as demais;
9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até
48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe
o contraditório e a ampla defesa;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas
dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.
Maceió/AL, 20 de agosto de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÃO DESCRITIVA E DE DETALHES
ITEM 01
PLACA DE INAUGURAÇÃO
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Legenda
(A) – Brasão adesivado (colorido)
(B) – Chapa em acrílico incolor revestido com adesivo prata contido texto (por trás)
(E) – Placa em acrílico na cor verde
(F) – texto adesivado na cor preto
ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e
brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H)
metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto na cor preto e brasão colorido
(ver detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting
(virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa)
filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Florest Green de ref.
613, afixado a placa principal de forma segura e imperceptível totalmente
imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou
similar além da fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e
buchas com botões aparentes de inox polido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Antes da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame, deverá ser a
ARTE E O TEXTO da placa inaugural e de homenageado, devidamente aprovadas,
rubricadas e assinados pelo presidente em exercício deste Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
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ITEM 02
PLACA DE HOMENAGEADO

0,80m

0,60m
ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros,
com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto e brasão colorido
(ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões
aparentes de inox polido.
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ITEM 3
MURAL INFORMATIVA

Detalhe
ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo
1.00L x 0.80H metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto,
brasão colorido (ver padrão), linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula,
com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 referência,
cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon com espessura
firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.
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ITEM 4
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades
Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor,
medindo 0,30(L) x 0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
cinza claro da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074,
texto em preto, logo colorida (ver em detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting
(virgem) incolor, medindo 0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa)
filme polimérico na cor verde da marca Oracal 651, como referência na cor Florest
Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível
com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar.
Legenda:
(A) – Placa em acrílico incolor adesivada de cinza
(B) – Logomarca adesivada em cores;
(D) – Letras adesivadas na cor preta;
(E) – Placa em acrílico incolor adesivada de verde
(F) – Letras adesivada na cor cinza.
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ITEM 5
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros;
Chapa galvanizada 18 (dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de
galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de
referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede:
Furo/Parafuso e bucha.
Maceió/AL, 20 de agosto de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO II

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
LOTE

01

ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Qtd.

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
(R$)
(R$)

1

Placa Inaugural

02

1.536,82

3.073,65

2

Placa Homenageado

01

661,72

661,72

3

Placa Informativo

01

1.892,61

1.892,61

4

Placa de Identificação porta

23

86,19

1.982,34

5

Placa de Estacionamento de parede

02

106,71

213,42

TOTAL GLOBAL
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ANEXO III
IMAGENS DE REFERÊNCIA

FOTO 01 – Vista fachada principal

FOTO 02 - Vista vizinho lateral esquerdo

Minuta de edital (0599298)

FOTO 03 - Vista vizinho lateral direito

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO IV
DETALHES DAS PLACAS
1. Placa Inaugural do ARQUIVO E BIBLIOTECA - sujeita a mudança da data
2. Placa Inaugural do MEMORIAL - texto a ser construído
1. Detalhe de Texto – Placa Inaugural (ARQUIVO E BIBLIOTECA)
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2. Detalhe de Texto – Placa Inaugural (MEMORIAL)

Texto a ser desenvolvido para o MEMORIAL
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Detalhe de Imagem – Placa do Homenageado (ARQUIVO E BIBLIOTECA)

Detalhe de Imagem – Brasão e logo coloridos

Brasão placa inaugural
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Detalhe – Esquema de fixação das Placas juntas no
Arquivo e Biblioteca
(Inaugural + Homenageado)

Placa Inaugural
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Planta baixa – Unidade do Arquivo e Biblioteca
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Catálogo de referência de cores - Adesivo Oracal 651 como referência ou similar

Maceió/AL, 20 de agosto de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO V
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

Minuta de edital (0599298)

( ) Sim

( ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5776 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD

Senhor Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa que preste serviço de confecção e instalação 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.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude dos valores estimados dos serviços.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/09/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Informação 5776 (0599307)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 78

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/09/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/09/2019, 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
0599307 e o código CRC 642CCA63.

0007269-25.2019.6.02.8000

Informação 5776 (0599307)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

Reporto-me à Informação 5776, da SLC (0599307),
para submeter os presentes autos à análise da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599488 e o código CRC 66358195.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007269-25.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

Parecer nº 2010 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os presentes autos de pretensão de
contratação de serviço de execução e instalação 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, conforme termo
de referência (0585318) elaborado pela Seção de Manutenção
e Reparos e aprovado pela SAD (0597210).
2. DO PROCEDIMENTO

A pesquisa de preços efetuada pela SEIC (0595274)
encontrou o valor global estimado de R$ 7.823,74 (sete mil
oitocentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos),
assim distribuído:

Aquela unidade encerrou por sugerir a realização
de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 5.450/2005, com participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte.
A reserva de crédito foi juntada no evento SEI
0596913, no qual vê-se que a COFIN realizou o pré-empenho
utilizando a Natureza da Despesa 33.90.30 (material de
consumo) em lugar de prestação de serviço de terceiros
pessoa jurídica.
No evento 0599298, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0599307).
Ciente das alterações efetuadas, o Senhor
Secretário de Administração encaminhou os autos a
esta Assessoria Jurídica, para ﬁns de análise da referida
minuta, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e
art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17 (0599488).
Segundo a referida minuta do edital, o presente
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certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE
ÚNICO) objetivando a prestação de serviço de confecção e
instalação de placas de sinalização e inaugural, informativo e
inaugural para as unidades deste Regional, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração
desta Corte.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras às unidades
competentes, passamos à análise dos aspectos jurídicos.
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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

Segue lista de veriﬁcação exigida no Anexo I
da
PORTARIA
PRESIDÊNCIA
Nº
226/2018,
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.
ANEXO I Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.
Sim Não

ItemQuestionário

N/A

Evento

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

2

SIM

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

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM

4

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

SIM

5

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

6

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

N/A

7

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

N/A

8

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

SIM

9

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

10

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

SIM

11

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

N/A

12

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

13

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

14

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

15

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

0585318

Esclarecer

N/A

16

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

17

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

18

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

N/A

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

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 N/A
equipamentos?
O Termo de Referência abstém-se de especiﬁcações técnicas
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21

irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser SIM
causa de aumento dos custos da futura contratação?

22

O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

NÃO

Esclarecer

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

SIM

0597210

SIM

0595274

PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

0595270
25

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

(Planilha
não está
na forma
da OS
02/2010)
0595270
(Mas não
na forma
da OS
02/2010)

26

Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

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

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

28

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

29

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

30

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

31

0599298

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

33

Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justiﬁcativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
SIM
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

34

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

35

A minuta do edital contém anexos com planilhas que reﬂetem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial N/A
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).
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36

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

37

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

38

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

39

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

40

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

41

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

NÃO

42

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

SIM

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

0599298

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
44 descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou SIM
prestação dos serviços?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
45 descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à
SIM
fornecedora?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
46 obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação SIM
durante a execução do contrato?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
47 descrição
das
sanções
administrativas
aplicáveis
às SIM
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

48

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

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

SIM

50

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

NÃO

51

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

SIM

Irreajustáveis

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

53

As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

N/A

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

54

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

SIM

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

N/A

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

Próxima fase

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05
Consta a designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

59

Próxima fase

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
60 divulgação, mediante publicação N/A
no DOU, da intenção de registro
de preços? Caso negativo, existe
justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os autos do processo contêm
documento indicativo da
61 existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

SIM

0596913

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo
contêm
documento
com
estimativa
do
impacto
62
N/A
orçamentário
ﬁnanceiro
da
despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar
nº101/2000),
conforme o caso?
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
63 despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A

6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

6.1 Com base na tabela acima, salvo melhor percepção, vale
juntar aos autos as informações referentes aos itens 2, 9,
22, 25 e 26.
6.2 Ao ensejo, para que o procedimento ﬂua com a máxima
regularidade, convém conﬁrmar se o enquadramento
contábil (realizado como material de consumo) de fato
corresponde ao objeto a ser contratado (serviços de
sinalização).
6.3. A tabela de preços médios elaborada pela SEIC não
corresponde ao Anexo I d a OS 02/2010 da Presidência, o
q u e , a priori, poderia vir a modiﬁcar o valor médio
estimado para a contratação.
6.4 Quanto à minuta do edital, vale observar os seguintes
aspectos:
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a) no anexo I - Termo de Referência (item
3.2 "b") há menção a ART ou RRT a ser
registrado junto ao CREA ou CAU,
exigência que foi inserida como critério
de qualiﬁcação técnica no edital (item
10.1 d.1). Pergunta-se: o objeto do
presente
certame
é
serviço
de
engenharia?
b) no Anexo I - Termo de Referência (item
3.2 "c") há exigência de apresentação de
ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) questiona-se a convêniencia deste item,
principalmente considerando que tal
exigência foi inserida no edital como
qualificação técnica (item 10.1, d.2);
c) a depender do que for decidido quanto
ao item 6.2 acima, indicar na minuta do
edital (item 19.1) a correta natureza da
despesa - 309030 foi a ND utilizada no PE
e não 339039, como indicado na minuta.
Assim sendo, seguem os
aperfeiçoamento da instrução.

autos

à SAD,

para

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 26/09/2019, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/09/2019, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599930 e o código CRC 322EB5FD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.
À SMR para veriﬁcação dos itens 9 e 22, da tabela de
verificação contida no Paracer AJ-DG 2010 (evento 0599930).
À SEIC para manifestação acerca das inconsistências
apontadas pelo Parecer 2010 (0599930) referentes aos itens 25 e 26
da mesma tabela de veriﬁcação, além de esclarecer os itens 6.2 e
6.3 das "Providências necessárias" do referido parecer.
Após, à SLC para ajuste da minuta do edital, nos termos
do item 6.4 das "Providências necessárias" do Parecer AJ-DG acima
citado.
Por ﬁm, assinalo que o item 2 da citada lista já foi objeto
de registro desta Secretaria no Despacho 0597210.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601273 e o código CRC B9FDC786.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.

À SEIC,
solicitando que após as providências solicitadas no
Despacho GSAD 0601273 , os autos sejam encaminhados a
esta seção para que sejam efetuados os ajustes a cargo desta
Seção.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/10/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602135 e o código CRC A08B6D99.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.

À autora do termo de referência.
Atribuo estes autos a arquiteta Luciana Brêda, para
atendimento ao despacho GSAD 0601273, nos itens
pertinentes a SMR.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 02/10/2019, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602524 e o código CRC 204458E2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5915 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhor Secretário,
Em atendimento ao que pende resposta por esta unidade técnica
(arquitetura) autora do Termo de Referência no Despacho GSAD (0601273) em
referência ao parecer 2010 (0599930) no parágrafo 1º, informo:
1. Item 9 - justifica-se pela garantia de homogeinidade e qualidade dos materiais
utilizados além de garantia de entrega simultânea de todos ois itens para
a unidade atendida;
2. Item 22 - não se aplica.
Atenciosamente e disponível para
que se fizerem necessário,

quaisquer esclarecimentos

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 02/10/2019, às 11:15, 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
0602531 e o código CRC 6D2A4C1D.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0007269-25.2019.6.02.8000

Unidade

1

1

Objeto – Placa Inaugural

Fontes de Consulta

EMPRESA ZIP SIGN
EMPRESA BRANDÃO BRINDES
EMPRESA 3D VISUAL

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos
31,81%

INAUGURAÇÃO SBEA

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

1.678,47

141,65

1.678,47

880,00

-656,82

880,00

2.052,00

515,18

Desconsiderado

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

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

Média dos
valores obtidos

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

A Planilha pode ser utilizada

1.536,82

488,84

1.279,24

ESTIMATIVA

Total Estimado

Q = quantidade de valores obtidos

3

(Preço Unitário)

1.279,24

1.279,24
2

Planilha COCIN OS 02/2010 (0605049)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0007269-25.2019.6.02.8000

Unidade

1

1

Objeto – Placa Homenageado

Fontes de Consulta

INAUGURAÇÃO SBEA

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

EMPRESA ZIP SIGN

521,17

-140,55

521,17

EMPRESA BRANDÃO BRINDES

600,00

-61,72

600,00

EMPRESA 3D VISUAL

864,00

202,28

Desconsiderado

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos
22,16%

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

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

Média dos
valores obtidos

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

A Planilha pode ser utilizada

661,72

146,61

560,59

ESTIMATIVA

Total Estimado

Q = quantidade de valores obtidos

3

(Preço Unitário)

560,59

560,59
2

Planilha COCIN OS 02/2010 (0605049)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0007269-25.2019.6.02.8000

Unidade

1

1

Objeto – Placa Informativo

Fontes de Consulta

EMPRESA ZIP SIGN
EMPRESA BRANDÃO BRINDES
EMPRESA 3D VISUAL

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos
51,83%

INAUGURAÇÃO SBEA

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

3.253,84

1.361,23

Desconsiderado

980,00

-912,61

980,00

1.444,00

-448,61

1.444,00

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

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

Média dos
valores obtidos

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

A Planilha pode ser utilizada

1.892,61

981,00

1.212,00

ESTIMATIVA

Total Estimado

Q = quantidade de valores obtidos

3

(Preço Unitário)

1.212,00

1.212,00
2

Planilha COCIN OS 02/2010 (0605049)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 94

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0007269-25.2019.6.02.8000

Unidade

1

1

Objeto – Placa Identificação de Porta

Fontes de Consulta

INAUGURAÇÃO SBEA

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

EMPRESA ZIP SIGN

94,57

8,38

94,57

EMPRESA BRANDÃO BRINDES

44,00

-42,19

44,00

EMPRESA 3D VISUAL

120,00

33,81

Desconsiderado

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos
36,65%

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

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

Média dos
valores obtidos

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

A Planilha pode ser utilizada

86,19

31,59

69,29

ESTIMATIVA

Total Estimado

Q = quantidade de valores obtidos

3

(Preço Unitário)

69,29

69,29
2

Planilha COCIN OS 02/2010 (0605049)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0007269-25.2019.6.02.8000

Unidade

1

1

Objeto – Placa Estacionamento

Fontes de Consulta

INAUGURAÇÃO SBEA

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

EMPRESA ZIP SIGN

50,13

-56,58

50,13

EMPRESA BRANDÃO BRINDES

120,00

13,29

120,00

EMPRESA 3D VISUAL

150,00

43,29

Desconsiderado

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos
39,21%

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

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

Média dos
valores obtidos

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

A Planilha pode ser utilizada

106,71

41,84

85,07

ESTIMATIVA

Total Estimado

Q = quantidade de valores obtidos

3

(Preço Unitário)

85,07

85,07
2

Planilha COCIN OS 02/2010 (0605049)
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Senhora Chefe,
Em razão da orientação da AJ-DG em seu Parecer 2010,
evento 0599930, e seguindo a Ordem de Serviço de 2010, juntamos a
planilha COCIN OS 02/2010, evento 0605049, onde desencadeou
uma redução da estimativa efetuada, em resumo no quadro abaixo.
Reaﬁrmamos que tratam os autos de contratação de uma
empresa que preste serviço de execução e instalação de placas de
sinalização e inaugural, informativo e inaugural para as unidades
associadas a este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –TRE/AL,
conforme especificações constantes no termo de referência 0585318.
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0592846.
Espargimos
várias
solicitações
de
cotação,
eventos 0593080, 0593782 e 0593792, onde obtivemos resposta
negativa, evento 0593177, bem como ausências e alguns retornos,
eventos 0593350, 0594315 e 0595220, onde assim chegamos a
planilha de estimativa de preços, evento 0605049 e ao quadro
resumo abaixo:

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
Despacho SEIC 0605051
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regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na competição.
À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2019, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605051 e o código CRC 614BBD7A.
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Despacho SEIC 0605051
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
À SMR,
solicitando esclarecimento dos itens abaixo levantados pela AJ-DG:

"a) no anexo I - Termo de Referência (item 3.2 "b") há menção a ART ou RRT a ser
registrado junto ao CREA ou CAU, exigência que foi inserida como critério de
qualificação técnica no edital (item 10.1 d.1). Pergunta-se: o objeto do presente
certame é serviço de engenharia?
b) no Anexo I - Termo de Referência (item 3.2 "c") há exigência de apresentação de
ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) - questiona-se a convêniencia deste item,
principalmente considerando que tal exigência foi inserida no edital como qualificação
técnica (item 10.1, d.2);"

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/10/2019, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605072 e o código CRC 61F113DE.
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Despacho SLC 0605072

0605072v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2019.

À arquiteta Luciana Brêda.
Senhora autora do TR,
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para análise
e instrução desse, de forma a responder as indagações
apontadas pela SLC e AJ-DG, nos eventos SEI números
0605072 e 0599930, respectivamente.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 08/10/2019, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605440 e o código CRC 416458A1.
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Despacho SMR 0605440
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6375 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhor Chefe da SMR,
Em resposta ao que versa dúvidas nas diversas peças dos autos
quanto ao Termo de Referência esclareço:
1. Para o Evento (0585318): Item 3 - DISPOSIÇÕES GERAIS : 3.2 b) e c) - entendese desnecessário apresentar o que se pede; 3.8 a) - retificar onde se lê "... na
sede provisória...." leia-se "...atual Sede...". Item 5 - LOCAL E PRAZO DE
INSTALAÇÃO - retificar onde se lê " ...na futura sede provisória....." leia-se "..atual
Sede..";
2. Para o Evento (0605440) quanto ao questionamento associado ao evento
(0605072) no item a) respondo que não se enquadra em serviço de engenharia.
E, no item b) respondo que não há necessidade de ASO;
3. Para o Evento (0599930) - 4., em Anexo I, cabe esclarecer o item 9, onde justificase no TR em lote único por tratar-se de objetos no mesmo material com
funções semelhantes em sinalizar, proporcionar boa acessibilidade e
identificação a edificação.
Portanto, diante dos esclarecimentos acima, atento em tempo,
para que seja devidamente corrigido a Minuta do Edital em evento (0599298)
como também conferido os termos das placas e datas de inauguração e
rubricadas pelo presidente.
Encaminho anexo o Termo de Referência corrigido em evento
(0613358) e exclui-se o anteriormente anexado (0612877).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 24/10/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612329 e o código CRC 1D9EA1EC.

0007269-25.2019.6.02.8000

Informação 6375 (0612329)

0612329v17
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Seção de Manutenção e Reparos
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca
( corrigido em 23/10/2019)

1. Objeto

2. Justificativa

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de
execução e instalação 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. Tribunal este situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no
bairro do Farol, conforme ANEXOS I, II e III.
Dar conclusão e melhor identificação interna aos ambientes
daquelas unidades. Esse Termo de Referência/Projeto Básico será
para atender ao critério de acessibilidade e identificação nas
edificações junto à população usuária, quando do seu acesso. Será
um serviço de execução e instalação em LOTE ÚNICO,por tratar-se
de objetos com a mesma função e em mesmo tempo hábil para
execução pela empresa onde serão descritos da seguinte forma:
Item I – Placa Inaugural
Item II – Placa Homenageado
Item III – Mural Informativo
Item IV – Placa de Identificação de Portas
Item V – Placa Estacionamento
3.1. Antes do início dos serviços de execução, deverá o
CONTRATADO visitar o local onde serão afixados os objetos (ver
plantas de locação do objeto no ANEXO III):
a) Será instalado em cada porta ou parede na área indicada;
3.2. Antes do início dos serviços de execução deverá
o
CONTRATADO, fornecer:
a) amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos materiais a
serem utilizados, com a máxima fidelidade com o especificado neste
termo de referência, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

3.Disposições
Gerais

3.3. Os objetos a serem executados deverão ser novos e de boa
qualidade, com todos os detalhes de fixação, importantes para a
perfeita execução, instalação e posterior manutenção;
3.4. Os serviços a serem executados deverão ser prestados dentro
dos parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente agendados e
conter materiais de fácil aquisição junto ao mercado como também
de fácil manutenção, dentro das Normas legais de segurança e
regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas pela
boa técnica, em consonância com o bom desempenho de cada
material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou
1
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 5º andar, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Termo de Referência - Corrigido para Minuta (0612877)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Seção de Manutenção e Reparos
fornecedores;
3.5. Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR- Seção
de Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado
a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol , Nesta ou
pelo contato telefônico (82)2122.7797 no horário de 13 às 19h de
segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta feira;
3.6. Os serviços de mão de obra deverão estar inclusos nos custos
totais;
3.7. Todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer
materiais complementares necessários e ou profissionais junto aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição,
parafusos, pregos, argamassa, massa corrida, tinta, produtos de
limpeza, técnicos e etc, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA
sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.8. Do recebimento do objeto:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado
fará a entrega dos objetos, no local e endereço pre estabelecidos no
item 3.5, na atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93,
modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente
licitação será recebido pelo fiscal do Contrato ou seu substituto legal:
b1) no prazo de 15(quinze) dias corridos, após a verificação
da qualidade da execução dos objetos licitados e consequente
aceitação pelo contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues e instalados em desacordo
com o especificado e detelhado no Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o
caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado
pelo Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada
penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de
Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à
contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até a regularização da pendência;
e) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo do serviço, o órgão recebedor adotará as providências
para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias
úteis;
g) O aceite/aprovação do serviço licitado pelo Contratante não
exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de
quantidade ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as
especificações estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa
2
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do Consumidor).
4. Descrição,

Da seguinte forma:

Especificação

ANEXO I – Especificação Descritiva e Detalhes

do objeto e
planta

5. Local e
prazo de
instalação

6. Prazo de
Garantia

7. Pagamento

ANEXO II – Tabela Geral
ANEXO III – Imagens de referência e Planta baixa da Unidade
Os serviços de execução e instalação de placas de sinalização de
portas e inaugural, deverá ser instalado na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de
Mello, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol,
em Maceió-AL, no prazo de até 15(quinze) dias corridos, a contar
do recebimento da Nota de empenho.
6.1. Garantia até a entrega definitiva devidamente aprovada e
atestada pelo setor competente.;
6.2. Com direito a ajuste no prazo de 05(cinco) dias corridos caso
ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação local.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.

8. Gestão e
fiscalização
9. Sanções
Administrativa
s

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do
objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor
atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
3
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ou parcial das obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início
do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.
Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I
Especificação descritiva e de Detalhes
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

LOTE ÚNICO
ITEM I

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Legenda
(A) – Brasão adesivado (colorido)
(B) – Chapa em acrílico incolor revestido com adesivo prata contido texto (por trás)
(E) – Placa em acrílico na cor verde
(F) – texto adesivado na cor preto
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ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref.
074 com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e
imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da
fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de
inox polido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Antes da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame, deverá ser a ARTE E O
TEXTO da placa inaugural e de homenageado, devidamente aprovadas, rubricadas e assinados
pelo presidente em exercício deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

ITEM II
PLACA DE HOMENAGEADO

0,80m

0,60m
ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm
tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme
6
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polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto
e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com
botões aparentes de inox polido.

ITEM III
MURAL INFORMATIVA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H
metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão),
linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon
7
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com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.

ITEM IV
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades
Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x
0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca
Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de
silicone da marca 3M como referência ou similar.
Legenda:
(A) – Placa em acrílico incolor adesivada de cinza
(B) – Logomarca adesivada em cores;
(D) – Letras adesivadas na cor preta;
(E) – Placa em acrílico incolor adesivada de verde
(F) – Letras adesivada na cor cinza.
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ITEM V
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros;
Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de
galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de
referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede: Furo/
Parafuso e bucha.

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO II
Tabela Geral
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

LOTE ÚNICO
TABELA GERAL RESUMIDA
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Qde

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

I

Placa Inaugural

02

II

Placa Homenageado

01

III

Placa Informativo

01

IV

Placa de Identificação porta

23

V

Placa de Estacionamento de
parede

02

PREÇO TOTAL

(R$)

PREÇO FINAL

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO III
Imagens de Referência
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

FOTO 01 – Vista fachada principal

FOTO 02 -Vista vizinho lateral esquerdo

FOTO 03 -Vista vizinho lateral direito
11
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DETALHES DAS PLACAS
1. Placa Inaugural do ARQUIVO E BIBLIOTECA -sujeita a mudança da data
2. Placa Inaugural do MEMORIAL- texto a ser construído
1. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(ARQUIVO E BIBLIOTECA)
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2. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(MEMORIAL)

Texto a ser desenvolvido para o MEMORIAL
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Detalhe de Imagem – Placa do Homenageado (ARQUIVO E BIBLIOTECA)

Detalhe de Imagem – Brasão e logo coloridos
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Brasão placa inaugural

Logo das placas das portas

Detalhe – Esquema de fixação das Placas juntas no
Arquivo e Biblioteca
(Inaugural + Homenageado)

Placa Inaugural

Placa do Homenageado
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Planta baixa – Unidade do Arquivo e Biblioteca
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Catálogo de referência de cores - Adesivo Oracal 651 como referência ou similar

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca
( corrigido em 23/10/2019)

1. Objeto

2. Justificativa

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de
execução e instalação 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. Tribunal este situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no
bairro do Farol, conforme ANEXOS I, II e III.
Dar conclusão e melhor identificação interna aos ambientes
daquelas unidades. Esse Termo de Referência/Projeto Básico será
para atender ao critério de acessibilidade e identificação nas
edificações junto à população usuária, quando do seu acesso. Será
um serviço de execução e instalação em LOTE ÚNICO, por tratar-se
de objetos com a mesma função, garantir o mesmo padrão de
acabamento e, em mesmo tempo hábil para execução pela empresa
vencedora. Serão descritos da seguinte forma:
Item I – Placa Inaugural
Item II – Placa Homenageado
Item III – Mural Informativo
Item IV – Placa de Identificação de Portas
Item V – Placa Estacionamento
3.1. Antes do início dos serviços de execução, deverá o
CONTRATADO visitar o local onde serão afixados os objetos (ver
plantas de locação do objeto no ANEXO III):

3.Disposições
Gerais

a) Será instalado em cada porta ou parede na área indicada;
3.2. Antes do início dos serviços de execução deverá
o
CONTRATADO, fornecer:
a) amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos materiais a
serem utilizados, com a máxima fidelidade com o especificado neste
termo de referência, os quais serão conferidos e devidamente
atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
3.3. Os objetos a serem executados deverão ser novos e de boa
qualidade, com todos os detalhes de fixação, importantes para a
perfeita execução, instalação e posterior manutenção;
3.4. Os serviços a serem executados deverão ser prestados dentro
dos parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente agendados e
conter materiais de fácil aquisição junto ao mercado como também
de fácil manutenção, dentro das Normas legais de segurança e
regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas pela
boa técnica, em consonância com o bom desempenho de cada
1
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material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou
fornecedores;
3.5. Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR- Seção
de Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado
a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol , Nesta ou
pelo contato telefônico (82)2122.7797 no horário de 13 às 19h de
segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta feira;
3.6. Os serviços de mão de obra deverão estar inclusos nos custos
totais;
3.7. Todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer
materiais complementares necessários e ou profissionais junto aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição,
parafusos, pregos, argamassa, massa corrida, tinta, produtos de
limpeza, técnicos e etc, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA
sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
3.8. Do recebimento do objeto:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado
fará a entrega dos objetos, no local e endereço pre estabelecidos no
item 3.5, na atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93,
modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente
licitação será recebido pelo fiscal do Contrato ou seu substituto legal:
b1) no prazo de 15(quinze) dias corridos, após a verificação
da qualidade da execução dos objetos licitados e consequente
aceitação pelo contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues e instalados em desacordo
com o especificado e detelhado no Termo de Referência/ Projeto
Básico serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o
caso, obrigando-se à contratada a substituí-los no prazo assinado
pelo Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser aplicada
penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de
Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à
contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até a regularização da pendência;
e) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo do serviço, o órgão recebedor adotará as providências
para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias
úteis;
g) O aceite/aprovação do serviço licitado pelo Contratante não
exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de
quantidade ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as
especificações estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as
2
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faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor).
4. Descrição,

Da seguinte forma:

Especificação

ANEXO I – Especificação Descritiva e Detalhes

do objeto e
planta

5. Local e
prazo de
instalação

6. Prazo de
Garantia

7. Pagamento

ANEXO II – Tabela Geral
ANEXO III – Imagens de referência e Planta baixa da Unidade
Os serviços de execução e instalação de placas de sinalização de
portas e inaugural, deverá ser instalado na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de
Mello, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol,
em Maceió-AL, no prazo de até 15(quinze) dias corridos, a contar
do recebimento da Nota de empenho.
6.1. Garantia até a entrega definitiva devidamente aprovada e
atestada pelo setor competente.;
6.2. Com direito a ajuste no prazo de 05(cinco) dias corridos caso
ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação local.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços;
7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.

8. Gestão e
fiscalização
9. Sanções
Administrativa
s

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do
objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor
atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
3
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contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início
do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.
Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I
Especificação descritiva e de Detalhes
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

LOTE ÚNICO
ITEM I

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Legenda
(A) – Brasão adesivado (colorido)
(B) – Chapa em acrílico incolor revestido com adesivo prata contido texto (por trás)
(E) – Placa em acrílico na cor verde
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(F) – texto adesivado na cor preto

ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref.
074 com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e
imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da
fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de
inox polido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Antes da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame, deverá ser a ARTE E O
TEXTO da placa inaugural e de homenageado, devidamente aprovadas, rubricadas e assinados
pelo presidente em exercício deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

ITEM II
PLACA DE HOMENAGEADO

0,80m

0,60m
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ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm
tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme
polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto
e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com
botões aparentes de inox polido.

ITEM III
MURAL INFORMATIVA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H
metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão),
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linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon
com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.

ITEM IV
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades
Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x
0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca
Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de
silicone da marca 3M como referência ou similar.
Legenda:
(A) – Placa em acrílico incolor adesivada de cinza
(B) – Logomarca adesivada em cores;
(D) – Letras adesivadas na cor preta;
(E) – Placa em acrílico incolor adesivada de verde
(F) – Letras adesivada na cor cinza.
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ITEM V
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros;
Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de
galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de
referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede: Furo/
Parafuso e bucha.

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
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Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO II
Tabela Geral
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

LOTE ÚNICO
TABELA GERAL RESUMIDA
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Qde

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

I

Placa Inaugural

02

II

Placa Homenageado

01

III

Placa Informativo

01

IV

Placa de Identificação porta

23

V

Placa de Estacionamento de
parede

02

PREÇO TOTAL

(R$)

PREÇO FINAL

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO III
Imagens de Referência
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca

FOTO 01 – Vista fachada principal
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FOTO 02 -Vista vizinho lateral esquerdo

FOTO 03 -Vista vizinho lateral direito

DETALHES DAS PLACAS
1. Placa Inaugural do ARQUIVO E BIBLIOTECA -sujeita a mudança da data
2. Placa Inaugural do MEMORIAL- texto a ser construído
1. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(ARQUIVO E BIBLIOTECA)
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2. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(MEMORIAL)

Texto a ser desenvolvido para o MEMORIAL
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Detalhe de Imagem – Placa do Homenageado (ARQUIVO E BIBLIOTECA)

Detalhe de Imagem – Brasão e logo coloridos
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Brasão placa inaugural

Logo das placas das portas

Detalhe – Esquema de fixação das Placas juntas no
Arquivo e Biblioteca
(Inaugural + Homenageado)

Placa Inaugural

Placa do Homenageado
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Planta baixa – Unidade do Arquivo e Biblioteca

Catálogo de referência de cores - Adesivo Oracal 651 como referência ou similar

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
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Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Após a juntada da Informação 6375 (0612329), de
lavra da arquiteta Luciana Brêda, remeto estes autos para
análise e deliberação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/10/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613557 e o código CRC AA7D7347.
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

À SLC.
Para ajuste da minuta após Informação 6375 da
SMR
(0612329),
considerando
o
TR
corrigido
evento 0613358, que ora aprovo, ressalvando a necessidade
de conﬁrmação superior sobre os dados indicados na
Informação 6375 (0612329).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2019, às 19:43, 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
0613746 e o código CRC 0B382ECD.
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SIASGnet-DC - Alterar/Excluir Aviso de Licitação

1 of 1

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 (0614180)
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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.

·

·

·
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INFORMAÇÃO Nº 6464 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,

Trata-se de procedimento visando a confecção e instalação de placas de sinalização e
inaugural.
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 10:17, 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
0614191 e o código CRC E457B3DA.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2019.

Em resposta à Informação 6464, da SLC (0614191),
assinalo que o feito deve ter continuidade, em homenagem aos
princípios que norteiam as aquisições públicas, especialmente o da
eﬁciência e da economidade, dado o avançado da instrução,
considerando-se o prazo de execução e o valor da presente aquisição,
cuja possível inscrição em restos a pagar não representará impacto à
execução orçamentária do próximo exercício, por se tratar de valores
que serão compensados com os créditos destinados aos serviços de
manutenção a cargo da SMR.
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 ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 14:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616152 e o código CRC C85E1945.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta
PROCESSO Nº 0007269-25.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO)
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE
ÚNICO), objetivando a prestação de serviço de confecção e instalação de placas de
sinalização e inaugural, informativo e inaugural para as unidades deste Regional, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa que
preste serviço de confecção e instalação 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, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS deste edital.
2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO E DE
GARANTIA
2.1.
Os serviços de instalação de placas de sinalização de portas e
inaugural, deverão ocorrer na sede provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL, edifício Senador Arnon de Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no
bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do
recebimento da Nota de empenho.
2.2.
Os serviços deverão ter garantia até a sua entrega definitiva
devidamente aprovada e atestada pelo setor competente.
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2.2.1. Caso ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação
local, os serviços poderão necessitar de ajustes, o que deverá ocorrer no prazo
de 05 (cinco) dias corridos.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006.
3.3.

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

b)

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)

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)

3.4.
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) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os 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.
3.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
4.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do
Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –
ICP - Brasil.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada - NOVO DEC (0620264)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 147

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
4.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
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5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor global do serviço ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;
6.2.
Contratada.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.
6.6.1. 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.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
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7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o
somatório para efeito de escalonamento.
7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.
7.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.
7.14.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério
da Economia;
7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
7.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances.
7.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
7.20.
proposta.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
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7.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
7.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se
a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no pais;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam
desenvolvimento de tecnologia no País;

em

pesquisa

e

no

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.23.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.24.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
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8.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
8.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora
licitados estão
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada
item e em relação ao valor global do lote.
8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
8.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacamse 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.
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8.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
8.8.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
8.9.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.10.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.11.
Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.
8.12.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
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9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.5.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira
e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.6.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.7.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.8.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.9.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.10.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:
9.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
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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 municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá
imediatamente posterior à fase de habilitação.

no

momento

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.
9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
9.11.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
a)
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b)
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c)

conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado;

d)

conter o preço unitário e total dos itens ofertado.

10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se
for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
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licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão
interessados, no endereço constante neste Edital.

com

vista

franqueada

aos

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1.

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

12.2.
Todos os licitantes
acompanhar a sessão reaberta.

remanescentes

deverão

ser

convocados

para

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada - NOVO DEC (0620264)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 160

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
14.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 22.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
14.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.
14.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
14.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@treal.jus.br.
14.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
14.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital.
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15.2.
Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
15.3.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
17.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
17.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
17.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
17.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
17.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
17.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
17.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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17.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
17.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
17.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.
18.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
18.3.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
18.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.
18.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018,
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.

São obrigações do Contratante:
a) Promover, por intermédio do Gestor designado, o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu
critério, exijam medidas por parte daquela;
b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto,
quando solicitados pela licitante vencedora;
d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da
licitante vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados,
para entrega de amostras e produtos;
e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço
entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações
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mínimas exigidas neste ato convocatório;
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com
todas as condições, modelos e prazos estipulados;
b) Fornecer, antes do início dos serviços, amostras, catálogos e ou
certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados, com a máxima
fidelidade com o especificado no termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos
– SMR;
c) Instalar objetos novos e de boa qualidade, com todos os detalhes de
fixação, importantes para a perfeita execução, instalação e posterior
manutenção;
d) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos e
previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao
mercado como também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de
segurança e regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas
pela boa técnica, em consonância com o bom desempenho de cada
material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou
fornecedores;
e) Incluir nos custos totais os serviços de mão de obra;
f) Fornecer todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais
complementares necessários e ou profissionais junto aos trabalhos, tais
como: ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos,
argamassa, massa corrida, tinta, produtos de limpeza, técnicos e etc.,
sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
g) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
h) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao
TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na prestação dos
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que
não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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22.2.
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.
22.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4.
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.
22.5.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
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.
22.9.
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.
22.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11.
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.
22.12.
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.
22.13.
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.
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22.14.
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.
22.15.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
22.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificação descritiva e de detalhes;
ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos;
ANEXO III – Imagens de referência;
ANEXO IV - Detalhes das placas;
ANEXO V – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

22.17.
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.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca
( corrigido em 23/10/2019)

1. Objeto

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de execução e instalação
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. Tribunal este situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, conforme ANEXOS I, II e III.

Dar conclusão e melhor identificação interna aos ambientes daquelas unidades. Esse
Termo de Referência/Projeto Básico será para atender ao critério de acessibilidade e
identificação nas edificações junto à população usuária, quando do seu acesso. Será
um serviço de execução e instalação em LOTE ÚNICO, por tratar-se de objetos com
a mesma função, garantir o mesmo padrão de acabamento e, em mesmo tempo hábil
para execução pela empresa vencedora. Serão descritos da seguinte forma:
Item I – Placa Inaugural
2. Justificativa

Item II – Placa Homenageado
Item III – Mural Informativo
Item IV – Placa de Identificação de Portas
Item V – Placa Estacionamento

3.1. Antes do início dos serviços de execução, deverá o CONTRATADO visitar o local
onde serão afixados os objetos (ver plantas de locação do objeto no ANEXO III):

3.Disposições
Gerais

a) Será instalado em cada porta ou parede na área indicada;
3.2. Antes do início dos serviços de execução deverá o CONTRATADO, fornecer:
a) amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados,
com a máxima fidelidade com o especificado neste termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

3.3. Os objetos a serem executados deverão ser novos e de boa qualidade, com todos
os detalhes de fixação, importantes para a perfeita execução, instalação e posterior
manutenção;
3.4. Os serviços a serem executados deverão ser prestados dentro dos parâmetros e
rotinas estabelecidos e previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição
junto ao mercado como também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de
segurança e
regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas pela boa técnica, em
consonância com o bom desempenho de cada
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material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou fornecedores;
3.5. Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR- Seção de
Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol , Nesta ou pelo contato telefônico (82)2122.7797
no horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta feira;
3.6. Os serviços de mão de obra deverão estar inclusos nos custos totais;
3.7. Todo o material necessário à instalação das placas, incluindo furação, fixação
completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais complementares necessários
e ou profissionais junto aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, argamassa, massa corrida, tinta, produtos de limpeza,
técnicos e etc, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.8. Do recebimento do objeto:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a entrega dos
objetos, no local e endereço pre estabelecidos no item 3.5, na atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo fiscal do
Contrato ou seu substituto legal: b1)
no prazo de 15(quinze) dias
corridos, após a verificação
da qualidade da execução dos objetos licitados e consequente aceitação pelo
contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues e instalados em desacordo com o
especificado e detelhado no Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados
parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser
aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de
Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização
da pendência;
e) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do
serviço, o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser
efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do serviço licitado pelo Contratante não exclui a
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as
especificações estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as
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faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. Descrição,
Especificação do
objeto e planta

Da seguinte forma:
ANEXO I – Especificação Descritiva e Detalhes ANEXO II –
Tabela Geral
ANEXO III – Imagens de referência e Planta baixa da Unidade

5. Local e
prazo de
instalação

6. Prazo de
Garantia

Os serviços de execução e instalação de placas de sinalização de portas e inaugural,
deverá ser instalado na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
edifício Senador Arnon de Mello, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no
bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de até 15(quinze) dias corridos, a contar do
recebimento da Nota de empenho.

6.1. Garantia até a entrega definitiva devidamente aprovada e atestada pelo setor
competente.;
6.2. Com direito a ajuste no prazo de 05(cinco) dias corridos caso ocorra algum
imprevisto quanto a algum defeito de instalação local.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá
ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
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9. Sanções
Administrativas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do

4
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contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da
Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Larissa Assunção Vieira

Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A
Especificação Descritiva e de Detalhes
LOTE ÚNICO
ITEM I

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Legenda
(A) – Brasão adesivado (colorido)
(B) – Chapa em acrílico incolor revestido com adesivo prata contido texto (por trás)
(E) – Placa em acrílico na cor verde
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(F) – texto adesivado na cor preto

ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref.
074 com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e
imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da
fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de
inox polido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Antes da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame, deverá ser a
ARTE E O TEXTO da placa inaugural e de homenageado, devidamente
aprovadas, rubricadas e assinados pelo presidente em exercício deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

ITEM 2
PLACA DE HOMENAGEADO

7
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0,80m

0,60m
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ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm
tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme
polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto
e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com
botões aparentes de inox polido.

ITEM 3
MURAL INFORMATIVA

Detalhe

9
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ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H
metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão),
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linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon
com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.

ITEM 4
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades
Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x
0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca
Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de
silicone da marca 3M como referência ou similar.
Legenda:
(A) – Placa em acrílico incolor adesivada de cinza
(B) – Logomarca adesivada em cores;
(D) – Letras adesivadas na cor preta;
(E) – Placa em acrílico incolor adesivada de verde
(F) – Letras adesivada na cor cinza.
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ITEM 5
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros;
Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de
galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de
referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede: Furo/
Parafuso e bucha.
Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO II

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
LOTE

01

ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Qtd.

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
(R$)
(R$)

1

Placa Inaugural

02

1.536,82

3.073,65

2

Placa Homenageado

01

661,72

661,72

3

Placa Informativo

01

1.892,61

1.892,61

4

Placa de Identificação porta

23

86,19

1.982,34

5

Placa de Estacionamento de parede

02

106,71

213,42

TOTAL GLOBAL

7.823,74

13

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada - NOVO DEC (0620264)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 181

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO III
IMAGENS DE REFERÊNCIA

FOTO 02 -Vista vizinho lateral esquerdo

FOTO 03 -Vista vizinho lateral direito
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ANEXO IV

DETALHES DAS PLACAS
1. Placa Inaugural do ARQUIVO E BIBLIOTECA -sujeita a mudança da data
2. Placa Inaugural do MEMORIAL- texto a ser construído
1. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(ARQUIVO E BIBLIOTECA)
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2. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(MEMORIAL)

Texto a ser desenvolvido para o MEMORIAL
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Detalhe de Imagem – Placa do Homenageado (ARQUIVO E BIBLIOTECA)

Detalhe de Imagem – Brasão e logo coloridos
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Brasão placa inaugural

Logo das placas das portas

Detalhe – Esquema de fixação das Placas juntas no Arquivo e
Biblioteca
(Inaugural + Homenageado)

Placa Inaugural

Placa do Homenageado
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Catálogo de referência de cores - Adesivo Oracal 651 como referência ou similar

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO V
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 6739 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,
apresento minuta de edital ajustada ao novo Decreto do Pregão (10.024/2019) e ao
novo termo de referência.
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 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).
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 11/11/2019, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0620266 e o código CRC 5B022527.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2019.

Ao tempo em que acuso ciência e ratiﬁco os termos
da Informação 6739, da SLC (0620266), submeto os autos à
análise da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2019, às 20:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0620859 e o código CRC 0D587383.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007269-25.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SINALIZAÇÃO

Parecer nº 2409 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Secretário de Administração,
Tratam os presentes autos de pretensão de
contratação de serviço de execução e instalação 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, conforme termo
de referência (0613358) elaborado pela Seção de Manutenção
e Reparos e aprovado pela SAD (0597210).
Por meio do Parecer 2010 (0599930) esta
Assessoria Jurídica analisou a minuta anterior (0599298),
sugerindo algumas diligências
"6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
6.1 Com base na tabela acima, salvo melhor
percepção,
vale
juntar
aos
autos
as
informações referentes aos itens 2, 9, 22, 25 e
26.
6.2 Ao ensejo, para que o procedimento ﬂua
com a máxima regularidade, convém confirmar
se o enquadramento contábil (realizado como
material de consumo) de fato corresponde ao
objeto a ser contratado (serviços de
sinalização).
6.3. A tabela de preços médios elaborada pela
SEIC não corresponde ao Anexo I da OS
02/2010
da
Presidência,
o
que, a
priori, poderia vir a modiﬁcar o valor médio
estimado para a contratação.
6.4 Quanto à minuta do edital, vale observar os
seguintes aspectos:
a) no anexo I - Termo de Referência (item
3.2 "b") há menção a ART ou RRT a ser
registrado junto ao CREA ou CAU,
exigência que foi inserida como critério
de qualiﬁcação técnica no edital (item
10.1 d.1). Pergunta-se: o objeto do
presente
certame
é
serviço
de
engenharia?
b) no Anexo I - Termo de Referência (item
3.2 "c") há exigência de apresentação de
ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) questiona-se a conveniência deste item,
principalmente considerando que tal
exigência foi inserida no edital como
qualificação técnica (item 10.1, d.2);
c) a depender do que for decidido quanto
ao item 6.2 acima, indicar na minuta do
edital (item 19.1) a correta natureza da
despesa - 309030 foi a ND utilizada no PE
e não 339039, como indicado na minuta."

Parecer 2409 (0621154)
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O edital não pode ser divulgado a tempo (0614180
e 0614189), por razões técnicas, e precisou ser ajustado para
adaptar-se ao recente Decreto nº 10.024/2019, que
regulamentou o Pregão Eletrônico.
1. DAS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PARECER 2010

Quanto às diligências solicitadas, foram juntados
os seguintes documentos:
- item 2 da tabela de veriﬁcação planejamento orçamentário - foi objeto de
registro da Secretaria de Adminsitração
no Despacho 0597210;
- item 9 - justiﬁcativa para o agrupamento
de itens no TR - A SMR assim se
pronunciou (0612329):
Para o Evento (0599930) - 4., em
Anexo I, cabe esclarecer o item
9, onde justiﬁca-se no TR em lote
único por tratar-se de objetos
no
mesmo
material
com
funções
semelhantes
em
sinalizar,
proporcionar
boa
acessibilidade e identiﬁcação a
edificação.

- item 22 - requisitos de sustentabilidade A SMR assim se pronunciou (0612329):
respondo que não se enquadra em serviço
de engenharia.
- item 25 e item 26 - planilha de preços nova planilha juntada no evento 0605049,
com valor médio unitário de R$ 1.279,24
(um mil duzentos e setenta e nove reais e
vinte e quatro centavos), modiﬁcando o
valor total orçado.
- conﬁrmação do enquadramento contábil
- pendente de verificação.
Quanto aos questionamentos arguidos por esta AJDG, a SMR assim se pronunciou (0612329):
a) no anexo I - Termo de Referência (item
3.2 "b") há menção a ART ou RRT a ser
registrado junto ao CREA ou CAU,
exigência que foi inserida como a0
critério de qualiﬁcação técnica no edital
(item 10.1 d.1). Pergunta-se: o objeto do
presente
certame
é
serviço
de
engenharia?
Para o Evento (0605440) quanto ao
questionamento associado ao evento
(0605072) no item a) respondo que não
se enquadra em serviço de engenharia. E,
no item b) respondo que não há
necessidade de ASO;

b) no Anexo I - Termo de Referência (item
3.2 "c") há exigência de apresentação de
ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) questiona-se a conveniência deste item,
principalmente considerando que tal
exigência foi inserida no edital como
qualificação técnica (item 10.1, d.2);
Para o Evento (0585318): Item 3 DISPOSIÇÕES GERAIS : 3.2 b) e c)
entende-se desnecessário apresentar o
que se pede; 3.8 a) - retiﬁcar onde se lê
"... na sede provisória...." leia-se "...atual
Sede...". Item 5 - LOCAL E PRAZO DE
INSTALAÇÃO - retiﬁcar onde se lê " ...na
futura sede provisória....." leia-se "..atual

Parecer 2409 (0621154)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 193

Sede..";

c) a depender do que for decidido quanto
ao item 6.2 acima, indicar na minuta do
edital (item 19.1) a correta natureza da
despesa - 309030 foi a ND utilizada no PE
e não 339039, como indicado na minuta. pendente de ratificação
Foi juntado novo Termo de Referência, com as
alteações resultantes dos questionamentos acima (0613358),
aprovado pela autoridade competente por meio do Despacho
SAD (0613746).
A minuta do edital (0620264) foi reestruturada pela
SLC, a ﬁm de que as regras procedimentais da licitação se
compatibilizassem com as normas vigentes.

2. DA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO

Veriﬁca-se ainda que o item 8.3.1 previu
divulgação do valor máximo de referência aceitável:

a

"8.3.1. Os preços máximos ﬁxados para os
serviços ora licitados estão disponíveis no
Anexo II, que de modo algum, vinculam 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
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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
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

Sugerimos o encaminhamento dos autos à SAD,
para análise do item 2, acima, a ser aplicado em certames
futuros, a depender de cada caso.
Ademais, quanto ao item 19.1 do edital, a natureza
da despesa indicada na minuta continua em dissonância com
a natureza indicada no pré-empenho (0596913). Convém,
como dito no
Parecer 2010 (0599930), preliminarmente,
conﬁrmar a natureza da contratação pretendida: se prestação
de serviços ou aquisição de material, o que vai repercutir na
documentação exigida no certame.
À
necessárias.

SAD,

para

esclarecimento

e

providências

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 12/11/2019, às 15:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621154 e o código CRC 189066B0.
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2019.

Em atenção ao Parecer 2409, da AJ-DG (0621154),
remeto os presentes autos à SLC.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621415 e o código CRC 047ADD5D.
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

À COFIN,
de ordem do Senhor Secretário de Administração
para conﬁrmar o elemento de despesa do objeto do presente
procedimento, ou indicar outro se for o caso
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/11/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622084 e o código CRC DE36028D.
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

À SGO,
Para manifestação acerca do indagado no despacho
SLC (0622084).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 13/11/2019, às 15:15,
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
0622108 e o código CRC D68FCB1A.
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

Prezada Chefe,
sugerimos a utilização do código de elemento de
despesa abaixo:
CODIGO: 33913044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
FUNCAO
REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA IDENTIFI
CACAO, SINALIZACAO VISUAL, ENDERECAMENTO E OUTROS. PLACAS DE SINALIZA
CAO EM GERAL, TAIS COMO, PLACAS INDICATIVAS PARA O SETORES E SECOES,
PLACAS PARA VEICULOS, PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE MATERIAL, PLACAS SI
NALIZADORAS DE TRANSITO, CONES SINALIZADORES DE TRANSITO, CRACHAS, BOTONS IDENTIFICADORES PARA SERVIDORES E OUTROS.

Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 20/11/2019, 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
0623917 e o código CRC EA3290E6.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta
PROCESSO Nº 0007269-25.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO)
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE
ÚNICO), objetivando a aquisição de placas de sinalização e inaugural, informativo e
inaugural para as unidades deste Regional, com instalação, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a 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 deste edital.
2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO E DE
GARANTIA
2.1.
Os materiais deverão ser instalados na sede provisória do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de Mello, situado na Rua
Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de até 15 (quinze)
dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho.
2.2.
Os materiais deverão ter garantia até a sua entrega definitiva
devidamente aprovada e atestada pelo setor competente.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0624722)
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2.2.1. Caso ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação
local, os materiais poderão necessitar de ajustes, o que deverá ocorrer no
prazo de 05 (cinco) dias corridos.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006.
3.3.

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

b)

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)

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)

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0624722)
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
4.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do
Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –
ICP - Brasil.
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4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
4.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
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5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor global do serviço ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;
6.2.
Contratada.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.
6.6.1. 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.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
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7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o
somatório para efeito de escalonamento.
7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.
7.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.
7.14.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério
da Economia;
7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
7.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances.
7.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
7.20.
proposta.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
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7.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
7.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se
a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no pais;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam
desenvolvimento de tecnologia no País;

em

pesquisa

e

no

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.23.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.24.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
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8.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
8.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada
item e em relação ao valor global do lote.
8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
8.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacamse 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.
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8.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
8.8.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
8.9.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.10.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.11.
Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.
8.12.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
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9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.5.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira
e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.6.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.7.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.8.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.9.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.10.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:
9.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0624722)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 211

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá
imediatamente posterior à fase de habilitação.

no

momento

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.
9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
9.11.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
a)
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b)
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c)

conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado;

d)

conter o preço unitário e total dos itens ofertado.

10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se
for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
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licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão
interessados, no endereço constante neste Edital.

com

vista

franqueada

aos

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1.

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

12.2.
Todos os licitantes
acompanhar a sessão reaberta.

remanescentes

deverão

ser

convocados

para

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
14.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 22.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
14.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.
14.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
14.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@treal.jus.br.
14.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
14.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0624722)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 216

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
15.2.
Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
15.3.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
16.1.
A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
17.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
17.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
17.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
17.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
17.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
17.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
17.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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17.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
17.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
17.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.
18.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
18.3.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
18.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.
18.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018,
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030
(Material de Consumo).
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.

São obrigações do Contratante:
a) Promover, por intermédio do Gestor designado, o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu
critério, exijam medidas por parte daquela;
b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto,
quando solicitados pela licitante vencedora;
d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da
licitante vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados,
para entrega de amostras e produtos;
e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço
entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações
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mínimas exigidas neste ato convocatório;
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com
todas as condições, modelos e prazos estipulados;
b) Fornecer, antes do início da confecção, amostras, catálogos e ou
certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados, com a máxima
fidelidade com o especificado no termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos
– SMR;
c) Instalar objetos novos e de boa qualidade, com todos os detalhes de
fixação, importantes para a perfeita execução, instalação e posterior
manutenção;
d) executar a contrtação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos e
previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao
mercado como também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de
segurança e regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas
pela boa técnica, em consonância com o bom desempenho de cada
material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou
fornecedores;
e) Incluir nos custos totais os serviços de mão de obra;
f) Fornecer todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais
complementares necessários e ou profissionais junto aos trabalhos, tais
como: ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos,
argamassa, massa corrida, tinta, produtos de limpeza, técnicos e etc.,
sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
g) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
h) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao
TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da
contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo
que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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22.2.
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.
22.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4.
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.
22.5.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
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.
22.9.
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.
22.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11.
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.
22.12.
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.
22.13.
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.
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22.14.
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.
22.15.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
22.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificação descritiva e de detalhes;
ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos;
ANEXO III – Imagens de referência;
ANEXO IV - Detalhes das placas;
ANEXO V – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

22.17.
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.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca
( corrigido em 23/10/2019)

1. Objeto

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de execução e instalação
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. Tribunal este situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do
Farol, conforme ANEXOS I, II e III.

Dar conclusão e melhor identificação interna aos ambientes daquelas unidades. Esse
Termo de Referência/Projeto Básico será para atender ao critério de acessibilidade e
identificação nas edificações junto à população usuária, quando do seu acesso. Será
um serviço de execução e instalação em LOTE ÚNICO, por tratar-se de objetos com
a mesma função, garantir o mesmo padrão de acabamento e, em mesmo tempo hábil
para execução pela empresa vencedora. Serão descritos da seguinte forma:
Item I – Placa Inaugural
2. Justificativa

Item II – Placa Homenageado
Item III – Mural Informativo
Item IV – Placa de Identificação de Portas
Item V – Placa Estacionamento

3.1. Antes do início da confecção, poderá o CONTRATADO visitar o local onde serão
afixados os objetos (ver plantas de locação do objeto no ANEXO III):

3.Disposições
Gerais

a) Será instalado em cada porta ou parede na área indicada;
3.2. Antes do início da confecção deverá o CONTRATADO, fornecer:
a) amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados,
com a máxima fidelidade com o especificado neste termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

3.3. Os objetos a serem executados deverão ser novos e de boa qualidade, com todos
os detalhes de fixação, importantes para a perfeita execução, instalação e posterior
manutenção;
3.4. A contratação deverá ser executada dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos
e previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao mercado como
também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de segurança e
regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas pela boa técnica, em
consonância com o bom desempenho de cada
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material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou fornecedores;
3.5. Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR- Seção de
Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol , Nesta ou pelo contato telefônico (82)2122.7797
no horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta feira;
3.6. Os serviços de mão de obra deverão estar inclusos nos custos totais;
3.7. Todo o material necessário à instalação das placas, incluindo furação, fixação
completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais complementares necessários
e ou profissionais junto aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, argamassa, massa corrida, tinta, produtos de limpeza,
técnicos e etc, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.8. Do recebimento do objeto:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a entrega dos
objetos, no local e endereço pre estabelecidos no item 3.5, na atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo fiscal do
Contrato ou seu substituto legal: b1)
no prazo de 15(quinze) dias
corridos, após a verificação
da qualidade da execução dos objetos licitados e consequente aceitação pelo
contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues e instalados em desacordo com o
especificado e detelhado no Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados
parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser
aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de
Referência/Projeto Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização
da pendência;
e) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do
serviço, o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser
efetuado em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do serviço licitado pelo Contratante não exclui a
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as
especificações estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as
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faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. Descrição,
Especificação do
objeto e planta

Da seguinte forma:
ANEXO I – Especificação Descritiva e Detalhes ANEXO II –
Tabela Geral
ANEXO III – Imagens de referência e Planta baixa da Unidade

5. Local e
prazo de
instalação

6. Prazo de
Garantia

A instalação das placas de sinalização de portas e inaugural, deverá ocorrer na sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de
Mello, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL,
no prazo de até 15(quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de
empenho.

6.1. Garantia até a entrega definitiva devidamente aprovada e atestada pelo setor
competente.;
6.2. Com direito a ajuste no prazo de 05(cinco) dias corridos caso ocorra algum
imprevisto quanto a algum defeito de instalação local.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá
ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.
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9. Sanções
Administrativas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
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contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da
Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Larissa Assunção Vieira

Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A
Especificação Descritiva e de Detalhes
LOTE ÚNICO
ITEM I

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Legenda
(A) – Brasão adesivado (colorido)
(B) – Chapa em acrílico incolor revestido com adesivo prata contido texto (por trás)
(E) – Placa em acrílico na cor verde
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(F) – texto adesivado na cor preto

ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref.
074 com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e
imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da
fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de
inox polido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Antes da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame, deverá ser a
ARTE E O TEXTO da placa inaugural e de homenageado, devidamente
aprovadas, rubricadas e assinados pelo presidente em exercício deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

ITEM 2
PLACA DE HOMENAGEADO
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0,80m

0,60m
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ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm
tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme
polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto
e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com
botões aparentes de inox polido.

ITEM 3
MURAL INFORMATIVA

Detalhe
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ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H
metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão),
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linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon
com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.

ITEM 4
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades
Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x
0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca
Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de
silicone da marca 3M como referência ou similar.
Legenda:
(A) – Placa em acrílico incolor adesivada de cinza
(B) – Logomarca adesivada em cores;
(D) – Letras adesivadas na cor preta;
(E) – Placa em acrílico incolor adesivada de verde
(F) – Letras adesivada na cor cinza.
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ITEM 5
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros;
Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de
galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de
referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede: Furo/
Parafuso e bucha.
Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO II

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
LOTE

01

ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Qtd.

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
(R$)
(R$)

1

Placa Inaugural

02

1.536,82

3.073,65

2

Placa Homenageado

01

661,72

661,72

3

Placa Informativo

01

1.892,61

1.892,61

4

Placa de Identificação porta

23

86,19

1.982,34

5

Placa de Estacionamento de parede

02

106,71

213,42

TOTAL GLOBAL

7.823,74
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ANEXO III
IMAGENS DE REFERÊNCIA

FOTO 02 -Vista vizinho lateral esquerdo

FOTO 03 -Vista vizinho lateral direito
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ANEXO IV

DETALHES DAS PLACAS
1. Placa Inaugural do ARQUIVO E BIBLIOTECA -sujeita a mudança da data
2. Placa Inaugural do MEMORIAL- texto a ser construído
1. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(ARQUIVO E BIBLIOTECA)

15

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0624722)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 238

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(MEMORIAL)

Texto a ser desenvolvido para o MEMORIAL
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Detalhe de Imagem – Placa do Homenageado (ARQUIVO E BIBLIOTECA)

Detalhe de Imagem – Brasão e logo coloridos
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Brasão placa inaugural

Logo das placas das portas

Detalhe – Esquema de fixação das Placas juntas no Arquivo e
Biblioteca
(Inaugural + Homenageado)

Placa Inaugural

Placa do Homenageado
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Catálogo de referência de cores - Adesivo Oracal 651 como referência ou similar

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO V
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

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

DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2019.

À AJ-DG,
com minuta alterada do edital, alterando o objeto
de prestação de serviço para aquisição de material.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/11/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624723 e o código CRC 02C3C15E.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007269-25.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SINALIZAÇÃO

Parecer nº 2463 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Diretora-Geral,

De volta a esta AJ-DG os presentes autos
eletrônicos, que visam à aquisição de placas de sinalização e
inaugural, informativo e inaugural para as unidades deste
Regional, com instalação.
Tendo sido atendidas a diligência aposta ao ﬁnal do
Parecer nº 2.409 (0621154), esta Assessoria Jurídíca, em
complemento ao antedito parecer e na forma prevista no
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93,
aprova, em
face de sua regularidade jurídica,
a minuta apresentada
(0624722) pela SLC, de licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo menor preço global (lote único),
objetivando a aquisição de placas de sinalização e inaugural,
informativo e inaugural para as unidades deste Regional, com
instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/11/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624822 e o código CRC F6C777D9.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, 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 GLOBAL, objetivando aquisição de placas de sinalização e
inaugural, informativo e inaugural para as unidades deste Regional,
com instalação, nos termos da Minuta de Edital (0624722), aprovada
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer
AJ-DG nº 2463/2019 (0624822), em complemento ao Parecer AJ-DG
nº 2409/2019 (0621154).

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 21/11/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625148 e o código CRC 9734EBFF.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007269-25.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
Autorização. Abertura da Fase Externa. Pregão Eletrônico. Aquisição de Placas de sinalização e inaugural, informativo e
:
inaugural.

Decisão nº 3513 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a conclusão da Srª Diretora-Geral em
exercício, inserta no evento SEI (0625148).
Dessarte, AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa
do certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço global, objetivando a aquisição de placas de
sinalização e inaugural, informativo e inaugural, com instalação, para
atender às unidades deste Tribunal, consoante o termo de referência
(0613358).
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0624722, aprovado pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 2409 (0621154), complementado pelo
Parecer nº 2463 (0624822) e demais medidas cabíveis.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/11/2019, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625477 e o código CRC 63B769AE.
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 3513, da
Presidência (0625477).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625976 e o código CRC 114C7044.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019
PROCESSO Nº 0007269-25.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO)
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 11 de dezembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE
ÚNICO), objetivando a aquisição de placas de sinalização e inaugural, informativo e
inaugural para as unidades deste Regional, com instalação, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a 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 deste edital.
2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO E DE
GARANTIA
2.1.
Os materiais deverão ser instalados na sede provisória do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de Mello, situado na Rua
Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de até 15 (quinze)
dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho.
2.2.
Os materiais deverão ter garantia até a sua entrega definitiva
devidamente aprovada e atestada pelo setor competente.
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2.2.1. Caso ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação
local, os materiais poderão necessitar de ajustes, o que deverá ocorrer no
prazo de 05 (cinco) dias corridos.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006.
3.3.

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

b)

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)

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)

3.4.
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) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
4.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do
Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –
ICP - Brasil.
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4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
4.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
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5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor global do serviço ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;
6.2.
Contratada.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.
6.6.1. 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.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
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7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o
somatório para efeito de escalonamento.
7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.
7.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.
7.14.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério
da Economia;
7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
7.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances.
7.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
7.20.
proposta.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
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7.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
7.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se
a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no pais;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam
desenvolvimento de tecnologia no País;

em

pesquisa

e

no

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.23.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.24.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
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8.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
8.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada
item e em relação ao valor global do lote.
8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
8.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacamse 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.
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8.7.
Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
8.8.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
8.9.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.10.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.11.
Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.
8.12.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
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9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.5.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira
e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.6.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.7.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.8.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.9.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.10.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:
9.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
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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;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá
imediatamente posterior à fase de habilitação.

no

momento

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.
9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
9.11.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
a)
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b)
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c)

conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado;

d)

conter o preço unitário e total dos itens ofertado.

10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se
for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
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licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão
interessados, no endereço constante neste Edital.

com

vista

franqueada

aos

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1.

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

12.2.
Todos os licitantes
acompanhar a sessão reaberta.

remanescentes

deverão

ser

convocados

para

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
14.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 22.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
14.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.
14.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
14.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@treal.jus.br.
14.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
14.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital.
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15.2.
Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
15.3.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
16.1.
A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
17.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
17.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
17.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
17.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
17.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
17.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
17.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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17.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
17.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
17.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.
18.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
18.3.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
18.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.
18.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019,
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030
(Material de Consumo).
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.

São obrigações do Contratante:
a) Promover, por intermédio do Gestor designado, o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu
critério, exijam medidas por parte daquela;
b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto,
quando solicitados pela licitante vencedora;
d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da
licitante vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados,
para entrega de amostras e produtos;
e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço
entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações
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mínimas exigidas neste ato convocatório;
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com
todas as condições, modelos e prazos estipulados;
b) Fornecer, antes do início da confecção, amostras, catálogos e ou
certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados, com a máxima
fidelidade com o especificado no termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos
– SMR;
c) Instalar objetos novos e de boa qualidade, com todos os detalhes de
fixação, importantes para a perfeita execução, instalação e posterior
manutenção;
d) executar a contrtação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos e
previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao
mercado como também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de
segurança e regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas
pela boa técnica, em consonância com o bom desempenho de cada
material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou
fornecedores;
e) Incluir nos custos totais os serviços de mão de obra;
f) Fornecer todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, fixação completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais
complementares necessários e ou profissionais junto aos trabalhos, tais
como: ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos,
argamassa, massa corrida, tinta, produtos de limpeza, técnicos e etc.,
sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade;
g) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
h) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao
TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da
contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo
que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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22.2.
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.
22.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4.
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.
22.5.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
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.
22.9.
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.
22.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11.
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.
22.12.
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.
22.13.
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.
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22.14.
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.
22.15.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
22.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificação descritiva e de detalhes;
ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos;
ANEXO III – Imagens de referência;
ANEXO IV - Detalhes das placas;
ANEXO V – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

22.17.
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, 26 de novembro de 2019.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Placas de Sinalização de Portas e inaugural
Unidade do Arquivo e Biblioteca
( corrigido em 23/10/2019)

1. Objeto

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de execução e instalação
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. Tribunal este situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol,
conforme ANEXOS I, II e III.

Dar conclusão e melhor identificação interna aos ambientes daquelas unidades. Esse
Termo de Referência/Projeto Básico será para atender ao critério de acessibilidade e
identificação nas edificações junto à população usuária, quando do seu acesso. Será
um serviço de execução e instalação em LOTE ÚNICO, por tratar-se de objetos com
a mesma função, garantir o mesmo padrão de acabamento e, em mesmo tempo hábil
para execução pela empresa vencedora. Serão descritos da seguinte forma:
Item I – Placa Inaugural
2. Justificativa

Item II – Placa Homenageado
Item III – Mural Informativo
Item IV – Placa de Identificação de Portas
Item V – Placa Estacionamento

3.1. Antes do início da confecção, poderá o CONTRATADO visitar o local onde serão
afixados os objetos (ver plantas de locação do objeto no ANEXO III):

3.Disposições
Gerais

a) Será instalado em cada porta ou parede na área indicada;
3.2. Antes do início da confecção deverá o CONTRATADO, fornecer:
a) amostras, catálogos e ou certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados,
com a máxima fidelidade com o especificado neste termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

3.3. Os objetos a serem executados deverão ser novos e de boa qualidade, com todos
os detalhes de fixação, importantes para a perfeita execução, instalação e posterior
manutenção;
3.4. A contratação deverá ser executada dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos
e previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao mercado como
também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de segurança e
regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas pela boa técnica, em
consonância com o bom desempenho de cada

1
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material empregado, fornecido e atestado pelos fabricantes e ou fornecedores;
3.5. Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR- Seção de
Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado a rua Aristeu de
Andrade, nº 377, no bairro do Farol , Nesta ou pelo contato telefônico (82)2122.7797
no horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta feira;
3.6. Os serviços de mão de obra deverão estar inclusos nos custos totais;
3.7. Todo o material necessário à instalação das placas, incluindo furação, fixação
completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais complementares necessários
e ou profissionais junto aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, parafusos, pregos, argamassa, massa corrida, tinta, produtos de limpeza,
técnicos e etc, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
3.8. Do recebimento do objeto:
a) Observado o prazo de execução e entrega previsto, o Contratado fará a entrega dos
objetos, no local e endereço pre estabelecidos no item 3.5, na atual sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL;
b) Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, modificada pela lei
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo fiscal do
Contrato ou seu substituto legal: b1)
no prazo de 15(quinze) dias
corridos, após a verificação
da qualidade da execução dos objetos licitados e consequente aceitação pelo
contratante por meio de atesto;
c) Os produtos e/ou serviços entregues e instalados em desacordo com o
especificado e detelhado no Termo de Referência/ Projeto Básico serão rejeitados
parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se à contratada a substituílos no prazo assinado pelo Servidor designado pelo contratante, sob pena de ser
aplicada penalidade;
d) Constatada a ocorrência de desconformidade com o Termo de Referência/Projeto
Básico, após a notificação por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos de
recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da pendência;
e) Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do serviço,
o órgão recebedor adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser efetuado
em até 10 (dez) dias úteis;
g) O aceite/aprovação do serviço licitado pelo Contratante não exclui a
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) material(is) ou disparidades com as
especificações estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as

2
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faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. Descrição,
Especificação do

Da seguinte forma:
ANEXO I – Especificação Descritiva e Detalhes ANEXO II –

objeto e planta

Tabela Geral
ANEXO III – Imagens de referência e Planta baixa da Unidade

5. Local e
prazo de
instalação

6. Prazo de
Garantia

A instalação das placas de sinalização de portas e inaugural, deverá ocorrer na sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de
Mello, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL,
no prazo de até 15(quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de
empenho.

6.1. Garantia até a entrega definitiva devidamente aprovada e atestada pelo setor
competente.;
6.2. Com direito a ajuste no prazo de 05(cinco) dias corridos caso ocorra algum
imprevisto quanto a algum defeito de instalação local.
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em contacorrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá
ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;

7. Pagamento

8. Gestão e
fiscalização

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

3
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9. Sanções
Administrativas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do

4
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contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da
Lei Nacional n° 8.666/93;
9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Larissa Assunção Vieira

Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A
Especificação Descritiva e de Detalhes
LOTE ÚNICO
ITEM I

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Legenda
(A) – Brasão adesivado (colorido)
(B) – Chapa em acrílico incolor revestido com adesivo prata contido texto (por trás)
(E) – Placa em acrílico na cor verde

6
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(F) – texto adesivado na cor preto

ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref.
074 com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e
imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da
fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de
inox polido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Antes da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame, deverá ser a
ARTE E O TEXTO da placa inaugural e de homenageado, devidamente
aprovadas, rubricadas e assinados pelo presidente em exercício deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

ITEM 2
PLACA DE HOMENAGEADO

7
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0,80m

0,60m
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ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm
tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme
polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto
e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com
botões aparentes de inox polido.

ITEM 3
MURAL INFORMATIVA

Detalhe

9
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ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H
metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão),

1
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linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon
com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.

ITEM 4
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA

Detalhe

ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades
Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x
0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe).
Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca
Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de
silicone da marca 3M como referência ou similar.
Legenda:
(A) – Placa em acrílico incolor adesivada de cinza
(B) – Logomarca adesivada em cores;
(D) – Letras adesivadas na cor preta;
(E) – Placa em acrílico incolor adesivada de verde
(F) – Letras adesivada na cor cinza.

1
1
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ITEM 5
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros;
Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de
galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de
referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede: Furo/
Parafuso e bucha.
Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO II
DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
LOTE

ITEM

1
Placa
2
Placa
01
3
Placa
4
Placa
5
Placa
TOTAL GLOBAL

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Inaugural
Homenageado
Informativo
de Identificação porta
de Estacionamento de parede

Qtd.
02
01
01
23
02

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
(R$)
(R$)
1.536,82
3.073,65
661,72
661,72
1.892,61
1.892,61
86,19
1.982,34
106,71
213,42
7.823,74

1
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ANEXO III
IMAGENS DE REFERÊNCIA

FOTO 02 -Vista vizinho lateral esquerdo

FOTO 03 -Vista vizinho lateral direito

1
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ANEXO IV

DETALHES DAS PLACAS
1. Placa Inaugural do ARQUIVO E BIBLIOTECA -sujeita a mudança da data
2. Placa Inaugural do MEMORIAL- texto a ser construído
1. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(ARQUIVO E BIBLIOTECA)

1
5

Edital do PE nº 81/2019 (0627655)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 288

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2. Detalhe de Texto – Placa Inaugural

(MEMORIAL)

Texto a ser desenvolvido para o MEMORIAL

1
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Detalhe de Imagem – Placa do Homenageado (ARQUIVO E BIBLIOTECA)

Detalhe de Imagem – Brasão e logo coloridos

1
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Brasão placa inaugural

Logo das placas das portas

Detalhe – Esquema de fixação das Placas juntas no Arquivo e
Biblioteca
(Inaugural + Homenageado)

Placa Inaugural

Placa do Homenageado

1
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Catálogo de referência de cores - Adesivo Oracal 651 como referência ou similar

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
Larissa Assunção Vieira
Estagiária de Arquiteta
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO V
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
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EDITAL Nº 89 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019

PROCESSO Nº 0007269-25.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO)
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 11 de dezembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO), objetivando
a aquisição de placas de sinalização e inaugural, informativo e inaugural para
as unidades deste Regional, com instalação, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda,
as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de
agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oﬁcial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a aquisição de placas
de sinalização e inaugural, informativo e inaugural para as unidades
associadas a este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL distribuídas
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neste Estado, com instalação,
conforme
assentadas nos ANEXOS deste edital.

especiﬁcações

e

condições

2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO E DE GARANTIA
2.1.
Os materiais deverão ser instalados na sede provisória
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de
Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em
Maceió-AL, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento
da Nota de empenho.
2.2.
Os materiais deverão ter garantia até a sua entrega
definitiva devidamente aprovada e atestada pelo setor competente.

1.

Caso ocorra algum imprevisto quanto a algum defeito de instalação local,
os materiais poderão necessitar de ajustes, o que deverá ocorrer no prazo
de 05 (cinco) dias corridos.

3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certiﬁcado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
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5.

que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6.

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

3.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação deﬁnidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3 .5 .
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no
SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
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Pregão, em sua forma eletrônica.
4.

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

4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
4.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como ﬁrmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos
seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção
ou à alteração dos registros tão logo identiﬁque incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
5.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição
de regularidade ﬁscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
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inseridos no sistema.
5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classiﬁcação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do
licitante melhor classiﬁcado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor global do serviço ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;
6.

Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

6.

.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais,
encargos
previdenciários,
trabalhistas,
tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.

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

6.

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

6.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

7.

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

7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
FORMULAÇÃO DE LANCES.

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.

O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas,
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desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especiﬁcações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.

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

7.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que compõe o
lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para
efeito de escalonamento.
7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.

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

7.

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

7.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o
modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de
quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, ﬁndo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance ﬁnal
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deﬁnidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classiﬁcação, até o
máximo de três, oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, o qual
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será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação, possam ofertar um
lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justiﬁcadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.

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.

7.

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

7.

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

7.

.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

7.

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

7.

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

7.20.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
7.21.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um
dos critérios de classiﬁcação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances ﬁnais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.22.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o
critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no pais;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
Edital 89 (0627657)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 301

tecnologia no País;
7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.

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

7.

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.

A negociação será realizada por meio
acompanhada pelos demais licitantes.

9.

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

7.

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

do

sistema,

podendo

ser

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.

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

8.

O licitante qualiﬁcado como produtor rural pessoa física
deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições
previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.

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

8.3.1. Os preços máximos ﬁxados para os materiais ora licitados estão
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.1.1. Os preços máximos são ﬁxados em relação ao valor total de cada
item e em relação ao valor global do lote.
1.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços
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simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.

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

8.

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

8.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação 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, destacamse os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

8.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
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8.

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

8.

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

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

9.

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.

SICAF;

11.

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

9.

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.

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.

11.

A tentativa de burla será veriﬁcada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
9.

No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.

.
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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9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.

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

10.

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

9.6.
Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.7.
Somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

9.

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

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.

1.

. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ﬁlial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.

Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:
1.
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certiﬁcado da
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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
alterações ou da consolidação respectiva.

de

todas

as

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
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inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classiﬁcada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade ﬁscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
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.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade ﬁscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
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 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
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inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suﬁciente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
9.

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

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.

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:

1.

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.

2.

conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3.

conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado;

4.

conter o preço unitário e total dos itens ofertado.

10.

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.

10.3.
Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.

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

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.

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

10.

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

10.

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

11.

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

11.

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

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.

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

11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiﬁcado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização ﬁscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
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dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.

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

13.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
a autoridade competente homologará o procedimento

praticados,
licitatório.

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

14.

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

14.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo
e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 22.13 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.
14.

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

14.

Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data
para a realização do certame.

14.

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

14.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.
14.

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

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
16.1.

As obrigações decorrentes da presente licitação serão
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formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as
especiﬁcações do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este
edital.
15.2.
Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.3.
Se a licitante vencedora não ﬁzer a comprovação referida
n o item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada
outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
16.1.
A execução da contratação será acompanhada, ﬁscalizada
e atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua
proposta negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
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17.4.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso
IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
17.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais;
17.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
17.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;
17.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
17.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
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17.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
17.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar
justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação,
nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
17.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
17.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
17.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
17.16.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os
8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
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17.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento
definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
18.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente
atestada também em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu
recebimento.
18.3.
Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
18.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos ﬁscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.
18.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
nota ﬁscal documento que comprove a opção conforme a legislação de
regência.
18.7.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo
E le it o r a l; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo).
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.

São obrigações do Contratante:

1.

Promover, por intermédio do Gestor designado, o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu
critério, exijam medidas por parte daquela;

2.

Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;

3.

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto,
quando solicitados pela licitante vencedora;

4.

Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para
entrega de amostras e produtos;

5.

Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especiﬁcações mínimas
exigidas neste ato convocatório;

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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21.1.

São obrigações da contratada:

1.

Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas
as condições, modelos e prazos estipulados;

2.

Fornecer, antes do início da confecção, amostras, catálogos e ou
certiﬁcados de qualidade dos materiais a serem utilizados, com a máxima
ﬁdelidade com o especiﬁcado no termo de referência, os quais serão
conferidos e devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos
– SMR;

c) Instalar objetos novos e de boa qualidade, com todos os detalhes de ﬁxação,
importantes para a perfeita execução, instalação e posterior manutenção;
d) executar a contrtação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos e
previamente agendados e conter materiais de fácil aquisição junto ao mercado
como também de fácil manutenção, dentro das Normas legais de segurança e
regulamentação aplicáveis além das recomendações aceitas pela boa técnica,
em consonância com o bom desempenho de cada material empregado,
fornecido e atestado pelos fabricantes e ou fornecedores;
e) Incluir nos custos totais os serviços de mão de obra;
f) Fornecer todo o material necessário à instalação das placas, incluindo
furação, ﬁxação completa, assim como a aplicação de quaisquer materiais
complementares necessários e ou proﬁssionais junto aos trabalhos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, argamassa, massa
corrida, tinta, produtos de limpeza, técnicos e etc., sendo os mesmos de sua
exclusiva responsabilidade;
g) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas nalicitação;
h) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TREAL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da
contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que
não haja fiscalização ou o acompanhamento doTRE-AL.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
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eletrônico.
22.2.
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.
22.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4.
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.
22.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
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.
22.9.
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.
22.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
22.11.
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.
22.12.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente no TRE/AL.
22.13.
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) 2122Edital 89 (0627657)
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7764/7765.
22.14.
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.
2 2 .1 5 .
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especiﬁcado no item
22.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
22.16.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificação descritiva e de detalhes;
ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos;
ANEXO III – Imagens de referência;
ANEXO IV - Detalhes das placas;
ANEXO V – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
22.17.
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, 26 de novembro de 2019.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição

OS ANEXOS
DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO Nº 0627655.
Em 27 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 27/11/2019, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627657 e o código CRC 7DDB13A8.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
26/11/2019 18:42:47
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 28/11/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Modalidade de Licitação
Pregão

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00081/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0007269-25.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Quantidade de Itens
Equalização de ICMS

5

Internacional

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.

Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

28/11/2019
Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de 28/11/2019

Em 11/12/2019

às 08:00

às 14:00

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0627669)
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SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

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

2019

Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

UASG
Origem
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

Modalidade de Licitação

Pesquisar

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação
00081

26/11/2019 18:46:10

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar
Modalidade de
Licitação

Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00081/2019

Característica
Tradicional

Objeto
Aquisição de placas de sinalização e inaugural,
informativo e inaugural para as unidades associadas
...

Situação Atual da
Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

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

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019

DD/MM/AA HH:MM:SS

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0007269-25.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens
Equalização de ICMS

Itens Incluídos

5

Internacional

Itens Cancelados

5

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
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.
Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

28/11/2019
CPF do Responsável
954.470.834-00

Nome

Função

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Su

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 28/11/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 11/12/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
26/11/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às
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SIASGnet-DC - Grupos da Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarGrupoLi...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019
Nº do
Grupo

Justificativa

1

Devido à similitude dos itens. Para facilitar
a gestão contratual.

26/11/2019 18:47:02

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Tipo de
Benefício
Tipo I

Quantidade de
Itens
5

Valor Total Estimado do
Grupo (R$)

Consistente?

Ação

Sim

Visualizar
Itens

7.823,74

Um registro encontrado.

Licitação

Edital / Relação de Itens

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0627669)
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SIASGnet-DC - Itens da Licitação

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019
Quant. Informada de Itens

26/11/2019 18:48:08

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Itens Incluídos

5

Itens Cancelados
5

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Critério de Julgamento

Todos

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

1

M

150653 Placa
identificação

M

150653 Placa
identificação

M

150653 Placa
identificação

4

M

150653 Placa
identificação

-

23

Unidade

Menor Preço

5

M

150653 Placa
identificação

-

2

Unidade

Menor Preço

2

3

Situação do
Qtde
Item na
Item
Licitação

Item

-

-

-

2

1

1

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor

Grupo

Consistente?

Ação

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

Valor
Máximo
Aceitável

G1

Sim

Visualizar

Não

Valor
Máximo
Aceitável

G1

Sim

Visualizar

Não

Valor
Máximo
Aceitável

G1

Sim

Visualizar

Tipo I

Não

Valor
Máximo
Aceitável

G1

Sim

Visualizar

Tipo I

Não

Valor
Máximo
Aceitável

G1

Sim

Visualizar

Unidade

Unidade

Menor Preço

Menor Preço

Tipo I

Tipo I

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos
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SIASGnet-DC - Item da Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019

26/11/2019 18:48:34

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Item
Nº do Item

Tipo de
Item

Item

1

Material

150653 - Placa identificação

Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada
PLACA DE INAUGURAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa)
filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto na cor preto e
brasão colorido (ver detalhe).
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
2
Valor Sigiloso?

Sim

Tipo de Objeto do Item

Critério de Julgamento

Critério de Valor

Bens Comuns

Menor Preço

Valor Máximo Aceitável

Valor Total (R$)
3.073,65

Não

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Intervalo Mínimo entre Lances

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

2

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

17/09/2019

Marca Fabricante

Licitação

Nome/Razão Social

3D IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO 19.775.376/0001-04
EIRELI

2.052,00

Item Anterior

CPF/CNPJ

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0627669)

Próximo Item
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019

26/11/2019 18:48:58

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Item
Nº do Item

Tipo de
Item

Item

2

Material

150653 - Placa identificação

Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada
PLACA DE HOMENAGEADO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm
tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme
polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto e brasão
colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de inox
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1
Valor Sigiloso?

Sim

Tipo de Objeto do Item

Critério de Julgamento

Critério de Valor

Bens Comuns

Menor Preço

Valor Máximo Aceitável

Valor Total (R$)
661,72

Não

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Intervalo Mínimo entre Lances

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

17/09/2019

Marca Fabricante

Licitação

Nome/Razão Social

3D IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO 19.775.376/0001-04
EIRELI

864,00

Item Anterior

CPF/CNPJ

Ir para o Item: 2

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0627669)

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019

26/11/2019 18:49:27

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Item
Nº do Item

Tipo de
Item

Item

3

Material

150653 - Placa identificação

Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada
PLACA INFORMATIVO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Chapa em acrílico, incolor, vista lateral brilhante,
espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto,
brasão colorido (ver padrão), linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a
placa) filme polimérico da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1
Valor Sigiloso?

Sim

Tipo de Objeto do Item

Critério de Julgamento

Critério de Valor

Bens Comuns

Menor Preço

Valor Máximo Aceitável

Valor Total (R$)
1.892,61

Não

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Intervalo Mínimo entre Lances

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

17/09/2019

Marca Fabricante

Licitação

Nome/Razão Social

3D IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO 19.775.376/0001-04
EIRELI

1.444,00

Item Anterior

CPF/CNPJ

Ir para o Item: 3

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0627669)

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019

26/11/2019 18:49:54

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Item
Nº do Item

Tipo de
Item

Item

4

Material

150653 - Placa identificação

Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PORTA - ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades. Placa principal em acrílico
brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 0,10(H) metros, com adesivo (anterior
a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto
em preto, logo colorida (ver em detalhe). Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
23
Valor Sigiloso?

Sim

Tipo de Objeto do Item

Critério de Julgamento

Critério de Valor

Bens Comuns

Menor Preço

Valor Máximo Aceitável

Valor Total (R$)
1.982,34

Não

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Intervalo Mínimo entre Lances

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

23

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

17/09/2019

Marca Fabricante

Licitação

Nome/Razão Social

3D IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO 19.775.376/0001-04
EIRELI

2.760,00

Item Anterior

CPF/CNPJ

Ir para o Item: 4

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0627669)

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00081/2019

26/11/2019 18:52:25

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

Característica

Modo de Disputa

Eletrônico

Tradicional

Aberto/Fechado

Item
Nº do Item

Tipo de
Item

Item

5

Material

150653 - Placa identificação

Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada
PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H
metros; Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos de galveste branco e
revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de referência Oracal 651 como referência e detalhe
adesivado na cor azul de ref. 057, texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede:
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
2
Valor Sigiloso?

Sim

Tipo de Objeto do Item

Critério de Julgamento

Critério de Valor

Bens Comuns

Menor Preço

Valor Máximo Aceitável

Valor Total (R$)
213,42

Não

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

G1 - Tipo I

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Intervalo Mínimo entre Lances

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

2

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

17/09/2019

Marca Fabricante

Licitação

Nome/Razão Social

3D IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO 19.775.376/0001-04
EIRELI

150,00

Item Anterior

CPF/CNPJ

Ir para o Item: 5

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0627669)

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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ISSN 1677-7069

Nº 230, quinta-feira, 28 de novembro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 - UASG 90031

PAD n.º 9130/2018. OBJETO: Locação de imóvel em Jeremoabo/BA. FAVORECIDO: José
Fernando de Carvalho. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR MENSAL:
R$ 2.500,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 25/11/2019.

Nº Processo: 0010682-57.2018. Objeto: Aquisição de materiais necessários para isolamento
termo acústico de forro de gabinete do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/11/2019 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/90031-5-00060-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 28/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/12/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAD n.º 14796/2019. OBJETO: Aquisição de assinatura anual para acesso aos
serviços do Sistema Solicita. FAVORECIDO: Editora Negócios Públicos do Brasil Eireli ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.39.01. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 5.490,00. RATIFICAÇÃO:
Raimundo de Campos Vieira, em 27/11/2019.

MARCELO NOBRE TAVARES
Diretor do Núcleo de Licitações

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

(SIASGnet - 26/11/2019) 90031-00001-2019NE000089

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE002652, emitida em 04/11/2019. FAVORECIDO: LUIS
CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS OBJETO: Aquisição de Mobiliário
Certificado. VALOR: R$ 37.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 77/2019, ARP
nº 01/2019 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
4.4.90.52.42; Ação 02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 1.303/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo Administrativo SEI nº 0006877-85.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,
homologou, em 21/11/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 69/2019, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - material de copeiragem, que foi adjudicado o Lote 1
à empresa CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA., CNPJ Nº 30.289.811/0001-15, pelo valor
total de R$ 18.270,94, e o Lote 2 à empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI, CNPJ Nº
13.986.656/0001-77, pelo valor total de R$ 4.046,74, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE002761, emitida em 14/11/2019. FAVORECIDO: MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS OBJETO: Aquisição de Mobiliário. VALOR: R$
35.830,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 77/2019, ARP nº 01/2019 e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42; Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 896/2019.
AVISO DE REVOGAÇÃO

Maceió-AL, 27 de novembro de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna pública a revogação do
sétimo aditivo ao Contrato 113/2016, firmado com a empresa GTS SERVIÇOS GERAIS DO
BRASIL LTDA - EPP, CNPJ nº 12.095.751/0001-18. PAD nº 8766/2019.
Salvador, 27 de novembro de 2019.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-Geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019 - UASG 70011

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº Processo: 0007269-25.2019. 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.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 28/11/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00081-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 28/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/12/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Espécie: Convênio N.º 39/2019, que entre si firmam a União, através do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ E a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Objeto: processamento
pela Caixa Econômica Federal de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pela
contratante, lançados na conta dos empregados em contrapartida à efetivação de débito
na conta da Contratante. Assina pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia De Oliveira
Máximo, Presidente Do TRE/CE e pela CEF, João Alberto Siqueira Alves, Gerente-Geral. PAD
n.º 18.412/2016. Data: 07/08/2019

DIRETORIA-GERAL

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Em Substituição

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Espécie: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 23/2019 celebrado com a empresa
PROTEMAXI SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI. Objeto: retificar os itens 2.2, 2.3 e
2.4 da Cláusula Segunda do 5º Termo Aditivo, passando a ser o seguinte: 2.2: O acréscimo
corresponde ao valor total de R$ 5.945,12 (cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais
e doze centavos), equivalente a, aproximadamente, 0,20% do valor atualizado do contrato,
conforme Memória de Cálculo em anexo. 2.3:Caso o Contrato seja prorrogado, será
acrescido o valor total de R$ 16.915,28 (dezesseis mil, novecentos e quinze reais e vinte e
oito centavos), equivalente a, aproximadamente, 0,58% do valor inicial atualizado do
Contrato. 2.4: Os valores estão em conformidade com a planilha de custos e formação de
preços anexada no documento n.º 183.172/2019, do PAD n.º 18.525/2019, que passa a
integrar o Contrato. Fundamento: Lei N.º 8.666/93 e na autorização do Diretor-Geral
contida no Processo PAD N.º 18.525/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral. Data: 21/11/2019.

(SIASGnet - 26/11/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão eletrônico nº 09/2019. Assinatura: 30/10/2019. P.A. nº 000082291.2019.6.03.8000. Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 22/2019
EMPRESA REGISTRADA: TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 33.149.502/0001-38
Especificação
Quant
R$ unit.
Total
Licença Perpétua do Software VEEAM Backup
16
12.800,00
204.800,00
& Replication Enterprise for VMWARE com
suporte e atualizações pelo período de 36
meses

.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

.

.

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: contratação de Instrutor para ministrar a Palestra
"Atendimento com Excelência às pessoas com deficiência", a ocorrer em 02/12/2019, na
sala de Sessões do TRE/CE, tendo como público-alvo todos os servidores do TRE/CE e carga
horária de 01 H/Aula. Contratado: Daniel Melo de Cordeiro, CPF: 302031203-53. Valor R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Fundamento: art. 25, II, da Lei n.º 8.666/93 e
Processo PAD n.º 10.953/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.
Data: 11/11/2019.

Ata de Registro de Preços nº 17/2019
EMPRESA REGISTRADA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 11.778.795/0001-80
Especificação
Quant
R$ unit.
Subscrição por 36 meses do Oracle VM Premier
4
16.000,00
Limited
Subscrição por 36 meses do Sistema
4
22.000,00
Operacional Oracle Linux Premier Limited

.

.

.

.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Total
64.000,00

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 129/2019 celebrado com a empresa
NASCIMENTO & ARRUDA LTDA. Objeto: visa prorrogar o Contrato n.º 129/2019, até 31 de
julho de 2020. Fundamento: art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 c/c Cláusula Nona do
Contrato n.º 129/2019 e no PAD n.º 6.019/2019. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela empresa, Luiz de Arruda Júnior. DATA: 22/11/2019.

88.000,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Presidente do TRE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: (PAD) 16223/2015 TRE-AM Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 32/2014,
Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e intermediações de
fretamento de aeronaves. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: AIRES TURISMO LTDA-ME. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em
especial o seu Art. 57, § 4°. Do Objeto: alterar a redação do caput da CLÁUSULA SEGUNDA
(Vigência) em caráter excepcional. Vigência: 4 (quatro) meses, ou seja, de 30/12/2019 a
29/04/2020. Data da Assinatura: 22/11/2019. Assinam: Desdor. Presidente, JOÃO DE JESUS
ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, a Sra. MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES, pela
Contratada.

Locatário: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Locador: WILLES JANTORNO
JÚNIOR, CPF: 017.287.477-50. Objeto: Locação de imóvel não residencial para fins de
abrigar o Cartório Eleitoral da 39ª Zona Eleitoral - Pinheiros/ES. Modalidade de Licitação:
Dispensa (art. 24, X, da Lei nº 8.666/93). Programa de Trabalho: 02.122.0570.20GP.0032.
Elemento de Despesa: 339036. Nota de Empenho: 2019NE000604 de 11/11/2019. Valor
mensal do Contrato: R$ 4.384,00. Valor total estimado do Contrato: R$ 263.040,00, sendo
R$ 5.260,80 estimados para 2019, R$ 52.608,00 estimados para 2020, R$ 52.608,00
estimados para 2021, R$ 52.608,00 estimados para 2022, R$ 52.608,00 estimados para
2023 e R$ 47.347,20 estimados para 2024. Prazo de vigência do contrato: 25/11/2019 a
24/11/2024. Assina: Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral. Data da assinatura do
Contrato: 12/11/2019. Processo nº: 2.200/2015.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE PARCERIA

Espécie: Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de limpeza em
cartórios eleitorais na região centro - leste. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.482.840/0001-38.
Resumo do Objeto: Acréscimo provisório de 01 posto de trabalho para o Posto Eleitoral da 17ª
Zona Eleitoral, no período de 10/11/2019 a 16/11/2019, findo o qual retornar - se - á ao numero
de postos inicialmente pactuado, alterando a Cláusula Quinta. Novo valor total estimado do
contrato: R$ 2.735.742,27, sendo R$ 369.108,13, liquidados em 2016, R$ 576.495,08, liquidados
em 2017, R$ 536.892,97 liquidados em 2018, R$ 550.351,98 estimados para 2019, R$ 550.091,04
estimados para 2020 e R$ 152.803,07 estimados para 2021. Fundamentação Legal: Arts. 58, I e
65 I, "b" e §1° da lei 8.666/93. Data da Assinatura: 07/11/2019. Processo: 18.541/2019.

PAD Nº16753/2019 ACORDO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 09/2019, firmado entre Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e o Município de Paulo Afonso/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando o desenvolvimento de ações no âmbito do Projeto Eleitor do Futuro, visando promover a
cidadania e estimular a conscientização política de crianças e adolescentes, preparando-os para o
exercício do voto consciente através do conhecimento sobre democracia, cidadania, voto e política.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: A partir da data da
assinatura até 31.12.2019. ASSINATURA: 11.11.2019. SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior,
pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e Luiz Barbosa de Deus, pelo Município de Paulo Afonso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019112800178
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0628341)

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

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

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2019.

À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação no
DOU do dia 28/11/2019, bem como do Edital do PE nº 81/2019
no Portal da Transparência.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/11/2019, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0629153 e o código CRC 6D57F83F.

0007269-25.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0629153

0629153v1
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PROPOSTA DE PREÇO
Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81 /2019
PROCESSO Nº 0007269-25.2019.6.02.800
Grupo 1
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO

UND QUANT.

PLACA INAUGURAL Placa principal em
acrílico
translúcido
e
brilhante,
espessura 5mm tipo casting (virgem)
incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H)
metros, com adesivo (anterior a placa)
filme polimérico da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de
ref. 074 com texto na cor preto e
brasão colorido. Placa de Detrás,
vertical em acrílico brilhante, espessura
3mm tipo casting (virgem) incolor,
medindo 0,30(L) x 1,10(H) metros com
adesivo (anterior a placa) filme
polimérico da marca Oracal 651 como
UND
referência na cor Florest Green de ref.
613, afixado a placa principal de forma
segura e imperceptível totalmente
imperceptível com fita de silicone da
marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita
de silicone da marca 3M como
referência ou similar além da fixação
do lado direito, na parede com
parafusos espaçadores e buchas com
botões aparentes de inox polido.
FABRICANTE: MEGAMIDIA
MARCA:MEGAMIDIA
MODELO:MEGA001
PLACA HOMENAGEADO - em acrílico
brilhante, espessura 5mm tipo casting
(virgem) incolor, medindo 0,60(L) x
0,80(H) metros, com adesivo (anterior
a placa) filme polimérico da marca
Oracal 651 como referência na cor
Middie Grey de ref. 074 com texto em UND
preto e brasão colorido. Fixação na
parede com parafusos espaçadores e
buchas com botões aparentes de inox
polido.
FABRICANTE: MEGAMIDIA MARCA:
MEGAMIDIA MODELO:MEGA002

2,00

1,00

roposta EMPRESA MEGAMÍDIA BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (0635073)

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL DO ITEM

1.536,50
(Hum mil
R$ 3.073,00
quinhentos e
(Três mil setenta e
trinta e seis reais
três reais )
e cinquenta
centavos)

661,70
(seiscentos e
sessenta e um
reais e setenta
centavos)

R$661,70
(seiscentos e
sessenta e um
reais e setenta
centavos)
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ITEM

03

04

UND QUANT.

DESCRIÇÃO
PLACA INFORMATIVO Chapa em
acrílico, incolor, vista lateral brilhante,
espessura de 05 mm, medindo 1.00L x
0.80H metros, fabricante de referência
Bérkel, ref. BE-999, texto em preto,
brasão colorido (ver padrão), linha e
texto em fonte Arial, maiúscula e
minuscula, com adesivo (anterior a
UND
placa) filme polimérico da marca
Oracal 651 referência, cor Middie Grey
de ref. 074, furos para passagem de
fios de náilon com espessura firme.
Fixação na parede e ou divisória
totalmente embutida e não aparente.
FABRICANTE: MEGAMIDIA MARCA:
MEGAMIDIA MODELO:MEGA003
Placa Identificação de Porta – placa em
acrílico brilhante, espessura 3mm tipo
casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 0,10(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico
cinza claro da marca Oracal 651 como
referência na cor Middie Grey de ref.
074, texto em preto, logo colorida.
Placa de Detrás, vertical em acrílico
brilhante, espessura 3mm tipo casting
(virgem) incolor, medindo 0,37(L) x
Und
0,10(H) metros com adesivo (anterior
a placa) filme polimérico na cor verde
da marca Oracal 651, como referência
na cor Florest Green de ref. 613, texto
em cinza;
Fixação entre ambas as placas e na
porta
com
espaçador
totalmente
imperceptível com fita de silicone da
marca 3M como referência ou similar.
FABRICANTE: MEGAMIDIA MARCA:
MEGAMIDIA MODELO:MEGA004

1,00

23

roposta EMPRESA MEGAMÍDIA BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (0635073)

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO ITEM

1.892,00
(um mil,
oitocentos e
noventa e dois
reais)

1.892,00
(um mil,
oitocentos e
noventa e dois
reais)

R$ 1.981,91
86,17
(um mil,
(oitenta e seis
novecentos e
reais e dezessete oitenta e um reais
centavos)
e noventa e um
centavos)
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ITEM

05

UND QUANT.
DESCRIÇÃO
PLACA DE ESTACIONAMENTO DE
PAREDE
Medindo aproximadamente 0,35L x
0,25H metros; Chapa galvanizada
18(dezoito), pintada na face frontal
com 02(duas) demãos de galveste
branco e revestida com filme adesivo
polimérico do fabricante de referência UND
Oracal 651 como referência e detalhe
adesivado na cor azul de ref. 057,
texto em preto no campo branco e
branco no campo azul. Fixação na
parede: Furo/ Parafuso e bucha
FABRICANTE: MEGAMIDIA MARCA:
MEGAMIDIA MODELO:MEGA005

2,00

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO ITEM

106,50
R$ 213,00
(Cento e seis reais
(duzentos e treze
e cinquenta
reais)
centavos)

Preço total do GRUPO 01: R$7.821,70 (Sete mil, oitocentos e vinte e um reais e
setenta e centavos)
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação
ENTREGA: A instalação das placas de sinalização de portas e inaugural, serão na sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de Mello, situado a rua
Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no prazo de até 15(quinze) dias
corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho.
DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente
atestada.
Declaramos que nos nossos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e
indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e
seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a
esse título.
Aracaju, 11 de dezembro de 2019.

MEGAMIDIA BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Fabio Perrone da Silva
Sócio

roposta EMPRESA MEGAMÍDIA BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (0635073)
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DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Razão social da empresa: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ: 18.975.648/0001-49
Endereço: RUA CINCO, Nº 77 - ARUANA - ARACAJU/SE CEP: 49000-644
Telefone: (79) 3019-9090 Celular: (79) 99815-1605
Email: MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM SITE: www.megamidiase.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE:
Nome: FABIO PERRONE DA SILVA
Cargo: Sócio administrador
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: Casado
Profissão: empresário
Célula de Identidade n° 05003783-80 SSP/ BA
CPF: 447902795-53
Telefone Celular: (79) 99815-1605

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Nordeste; Agência: 235; C/C: 1106-1
Representante da empresa: FABIO PERRONE DA SILVA; CPF: 447902795-53
Telefone: 79 99815-1605
Email: perrone10@hotmail.com

ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES

roposta EMPRESA MEGAMÍDIA BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (0635073)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2019.

Senhor Chefe da SMR,
Solicito a análise da conformidade técnica da
proposta apresentada pela Empresa Megamídia Busddor
Comunicação Visual Ltda, evento 0635073.
Informo, que a sessão eletrônica será retomada,
hoje, às 16:30 horas.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 11/12/2019, às 15:45, 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
0635074 e o código CRC 8ACBBCF1.

0007269-25.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0635074

0635074v1
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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.

Ao pregoiero.
Sr. Pregoeiro,
Após analisar a proposta da empresa MEGAMÍDIA
BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ( 0635073),
observa-se
que
este
documento
está
em
PLENA
COMPATIBILIDADE com o Termo de Referência elaborado
pela arquiteta Luciana Wanderley Cavalcante Breda,
constante do Edital do PE nº 81/2019 (0627655).
Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos eletrônicos, para a continuidade do feito.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 11/12/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0635172 e o código CRC D755A590.

0007269-25.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0635172

0635172v1
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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:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2020

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

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
25/05/2020
FGTS
Validade:
22/12/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
31/05/2020
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
03/01/2020
Receita Municipal
Validade:
03/02/2020
VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)
Sem Informação

Emitido em: 12/12/2019 13:18
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________
Anexo SICAF (0635535)
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1

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: 12/12/2019 14:33:04
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 18.975.648/0001-49
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 (0635538)
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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 (0635538)
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02/12/2019

Visualização da Certidão

ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social:
Nome Fantasia:
Domicílio:

MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA
Natureza Certidão:
Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Aracaju
Tipo
de Juridica / 18.975.648/0001-49
Pessoa/CPF/CNPJ:
Data da Emissão: 02/12/2019 09:40 Data de Validade:
* 01/01/2020 *
Nº da Certidão:
* 0002069809 * Nº da Autenticidade:
* 1028030801 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.
Observações
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa

Certidão NEGATIVA - FALÊNCIA E CONCORDATA (0635544)
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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 Linha de Fornecimento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado

Municipio / UF:
Porte:

Aracaju / Sergipe
Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais
Código
6310
9515
9535
9905
Serviços
Código
663
892
2062
2070
2089
2097
2810
2828
2836
2844
5312
5452
13099

Descrição
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO
PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE FERRO E DE
AÇO
PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE METAIS NÃO
FERROSOS
CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

Situação
Ativo

Descrição
Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização Aérea
Propaganda e Publicidade
Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Ferroviária
Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Marítima
Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária
Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Aérea
Manutenção de Sistemas de Sinalização Ferroviária
Manutenção de Sistemas de Sinalização Marítima
Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical /
Horizontal
Manutenção de Sistemas de Sinalização Aérea
Instalação / Manutenção - Piso Geral
Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrílico /
Metal / Laminado / Pvc
Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e
Exposições

Situação
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Emitido em: 12/12/2019 13:21
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO (0635549)

Ativo
Ativo
Ativo

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
1 de
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Relatório de Linha de Fornecimento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado

Municipio / UF:
Porte:

Aracaju / Sergipe
Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços
Código
13587
14249

Descrição

17086

Confecção Artefato de Madeira
Confecção / Manutenção de Painel Visual
Produção / Veiculação - Programa Teleducativo / Documentário/
Entrevista / Debate
Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização / ComunicaçãoVisual

17302
17639
17760
17809
17906
17914
18597
18880
18961
20664
20990
21334
21938
22039
22497
22519
24902
25054

Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
Instalação e Montagem - Painel / Placa Luminosa
Confecção de Botom / Medalha
Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
Confecção de Faixas
Sinalização Visual Computadorizada
Confecção Placa Comemorativa
Confecção Artefato em Resina
Confecção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo
Instalação / Manutenção - Brises Fachada
Confecção Troféu
Instalação / Manutenção - Placa de Identificação
Confecção Quadro Aviso
Confecção Materiais Propaganda
Confecção / Instalação Faixas
Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
Serviços de Plotagem
Impressão Digital

15580

Emitido em: 12/12/2019 13:21
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO (0635549)

Situação
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
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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 Impeditivas Indiretas do Fornecedor

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

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 12/12/2019 13:20
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

Anexo OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO FORNECEDOR (0635551)

1 de
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Atestado de Capacidade Técnica (0635552)
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Atestado de Capacidade Técnica (0635554)
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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 Impeditivas de Licitar
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 12/12/2019 13:19
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

Anexo RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE LICITAR (0635559)

1 de

1
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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:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 12/12/2019 13:19
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (0635564)
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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 Dirigente
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado

Dados do Dirigente
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

447.902.795-53
FABIO PERRONE DA SILVA
500378380
Órgão Expedidor: sspba
31/01/2014
Data de Nascimento: 31/12/1971
ARLETE PERRONE DA SILVA
Solteiro(a)
49.000-644
RUA 5, 77 - ARUANA PRAIA MAR 2 - ARUANA
Aracaju / Sergipe
(79) 00000000
Telefone:
(79) 98151605
perrone10@hotmail.com

Emitido em: 12/12/2019 13:23
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE DIRIGENTE (0635567)
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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:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
447.902.795-53
Participação Societária: 90,00%
Nome:
FABIO PERRONE DA SILVA
Carteira de Identidade: 500378380
Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição:
31/01/2014
Data de Nascimento: 31/12/1971
Filiação Materna:
ARLETE PERRONE DA SILVA
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
49.000-644
Endereço:
RUA 5, 77 - ARUANA PRAIA MAR 2 - ARUANA
Município / UF:
Aracaju / Sergipe
Telefone:
(79) 00000000
Telefone:
(79) 98151605
Email:
perrone10@hotmail.com

Emitido em: 12/12/2019 13:23
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR (0635571)
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Relatório de Sócio / Administrador
Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
006.780.485-33
Participação Societária: 5,00%
Nome:
ARLETE PERRONE DA SILVA
Carteira de Identidade: 0960650369
Órgão Expedidor: SSP-BA
Data de Expedição:
11/05/1945
Data de Nascimento: 11/05/1945
Filiação Materna:
IZABEL DOS SANTOS PERRONE
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 001.606.522-00
Nome:
FLAVIO ALVES DA SILVA
Carteira de Identidade: 1122977220
Órgão Expedidor: DETRANBA
Data de Expedição:
21/09/2016
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

41.820-180
RUA VARZEA DE SANTO ANTONIO, 41 - APT 402 - CAMINHO DAS
Salvador / Bahia
(71) 00000000
MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

Dados do Sócio/Administrador 3
CPF:
668.892.785-34
Participação Societária: 5,00%
Nome:
RICARDO PERRONE DA SILVA
Carteira de Identidade: 0500378460
Órgão Expedidor: SSP-BA
Data de Expedição:
01/09/2014
Data de Nascimento: 14/08/1973
Filiação Materna:
ARLETE PERRONE DA SILVA
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
41.820-180
Endereço:
RUA VARZEA DE SANTO ANTONIO, 41 - AP 402 - CAMINHO DAS
Município / UF:
Salvador / Bahia
Telefone:
(71) 99375711
Email:
MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

Emitido em: 12/12/2019 13:23
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo RELATÓRIO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR (0635571)
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1

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUÀL LTDA
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
FABIO PERRONE DA SILVA, Brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de
bens, natural de Manaus/AM, nascido em 31/12/1971, empresário, portador do CPF:
447.902.795-53 e Célula de Identidade n° 05003783-80 SSP/ BA, residente e
domiciliado à Rua 05, Lot Aruana Praia Mar II, no 77, - Lot 39 QD 05 - Bairro ZONA SE
EXPANSÃO CEP 49.000.602, Aracaju/SE, resolve constituir uma Sociedade Limitada
por transformação de Empresário Individual, uma vez que admitiu os sócios
RICARDO
PERRONE DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em
1410811973, empresário, portador do CPF: 668.892.785-34, e célula de identidade n°
05.003.784-60 SSP/BA, residente e domiciliado à Rod dos náufragos, 7504-Km 8
Chácara Gira Sol- Bairro ZONA SE EXPANSÂO(ARUANA), CEP 49.000.016,
Aracaju/SE; e ARLETE PERRONE DA SILVA, brasileira, casada, sob regime de
( comunhão total de bens, natural de Maués/AM, nascida em

1110511945, portadora do

CPF: 006.780.485-33 e célula de identidade no 09.606.503-69 SSP/BA,, residente e
domiciliada à Rod dos náufragos, 7504-Km 8 Chácara Gira Sol- Bairro ZONA DE

1

/ EXPANSÃO(ARUANA) CEP 49.000.016, Aracaju/SE; Esta sociedade será regida
mediante as seguintes cláusulas:

(J

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de
MEGAMIDJA
BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA e nome de fantasia
MEGAMIDIA
COMUNJCACAO VISUAL, com sede e domicilio a Rua 05, Lot Aruana Praia Mar II, no
77, - Lot 39
QD 05- Bairro ZONA DE EXPANSÃO, CEP: 49.000.602 -Aracaju/SE,
Cláusula Segunda - O
capital social será de R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais)
dividido em 15000 (quinze mil) quotas de valor nominal R$ 2,00 (dois reais),
integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 09:40 SOB Nº 28200675153.
PROTOCOLO: 180334336 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900356131. NIRE: 28200675153.
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 28/01/2019
www.agiliza.se.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Anexo CONTRATO SOCIAL
Informando
(0635576)
seus respectivos
SEI códigos
0007269-25.2019.6.02.8000
de verificação
/ pg. 352
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Cláusula Terceira - O objeto é: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO
PUBLICITARIO; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER
MATERIAL; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE EXCETO EM
VEICULOS DE COMUNICAÇÃO; PROMOÇÃO DE VENDAS; SERVIÇOS DE
ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS.
Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 2410912013 e seu prazo de

duração é indeterminado.
Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas

a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

/

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

/

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá a FABIO PERRONE DA

J/

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

4 tjJ/

SILVA, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
Cláusula Oitava - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros apurados.
Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso.
Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 09:40 SOB Nº 28200675153.
PROTOCOLO: 180334336 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900356131. NIRE: 28200675153.
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 28/01/2019
www.agiliza.se.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Anexo CONTRATOInformando
SOCIAL (0635576)
seus respectivos
SEIcódigos
0007269-25.2019.6.02.8000
de verificação
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Cláusula Décima Primeira - Os SÓcios
poderão, de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a título de "pro labore" em favor do(s)
SÓCiO(S) administrador(es) observadas
as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula Décima Segunda

- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) SÓCiO(S)
remanescente(s), o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade,
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único -

O mesmo procedimento será adotado em outrôs casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
Cláusula Décima Terceira

- (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de

que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pÚblica,ou a propriedade.
Cláusula Décima Quarta

- Fica eleito o foro de Aracaju para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de igual
forma e teor.
Aracaju-Se, 27 de dezembro de 2018

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 09:40 SOB Nº 28200675153.
PROTOCOLO: 180334336 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900356131. NIRE: 28200675153.
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 28/01/2019
www.agiliza.se.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Anexo CONTRATO Informando
SOCIAL (0635576)
seus respectivos
SEIcódigos
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FABIO PERRONE DA SJIV
Adm

Socio quotista

ARLETE PERRONE DA SILVA
Sócia quotista

W 1
USO DA FIRMA POR QJEM DE DIRU
"MEGAMIDIA BUSDOR E COMUIÀICACAO
l A1JLTDA

FABIO PERONE DA 1LV
Sócio Asministradbr

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 09:40 SOB Nº 28200675153.
PROTOCOLO: 180334336 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900356131. NIRE: 28200675153.
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 28/01/2019
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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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:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA

Atividade Econômica Principal:
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
Endereço:
RUA 05 LOT ARUANA PRAIA MAR II, 77 - LOT 39 QD 05 - ZONA DE EXPANSAO Aracaju / Sergipe

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: 12/12/2019 13:55
Anexo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC (0635599)
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 18.975.648/0001-49

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 13:58:30 do dia 12/12/2019, 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: OQML121219135830
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão TCU (0635604)
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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 Empresas do Dirigente
Dados do Dirigente
CPF:
Nome:

447.902.795-53
FABIO PERRONE DA SILVA

Fornecedores dos quais é dirigente
CNPJ
Razão Social
MEGAMIDIA BUSDOOR E
18.975.648/0001-49
COMUNICACAO VISUAL LTDA

Nome Fantasia
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL

Emitido em: 12/12/2019 14:02
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Relatório DE EMPRESAS DO DIRIGENTE (0635607)

1 de
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
30/09/2013
CADASTRAL

18.975.648/0001-49
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-02 - Promoção de vendas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R 05 LOT ARUANA PRAIA MAR II

77

LOT 39 QD 05

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

49.000-602

ZONA DE EXPANSAO

ARACAJU

SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

(79) 9815-1605 / (79) 9815-1605

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

30/09/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/12/2019 às 14:12:25 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Anexo CNPJ (0635621)
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Voltar
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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 Fornecedores do Responsável pelo Cadastro
Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

447.902.795-53
FABIO PERRONE DA SILVA
500378380
Órgão Expedidor: SSP/BA
31/01/2014
Data de Nascimento: 31/12/1971
MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade
Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
18.975.648/0001-49
LTDA

Emitido em: 12/12/2019 14:33
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

Relatório FORNECEDOR RESPONSÁVEL PELO CADASTRO (0635645)

Situação
Credenciado

1 de

1
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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:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
MEGAMIDIA COMUNICAO VISUAL
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2020

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado

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:

Micro Empresa
27.143.026-5
Inscrição Municipal: 969250
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R$ 30.000,00
Data de Abertura da Empresa:
30/09/2013
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE
7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS
8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS

Dados para Contato
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

49.000-602
RUA 05 LOT ARUANA PRAIA MAR II, 77 - LOT 39 QD 05 - ZONA DE
Aracaju / Sergipe
(79) 98151605
Telefone:
(79) 98151605
MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

447.902.795-53
FABIO PERRONE DA SILVA
500378380
Órgão Expedidor: SSP/BA
31/01/2014
Data de Nascimento: 31/12/1971
MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

Emitido em: 12/12/2019 15:26
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0635726)
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
447.902.795-53
Participação Societária: 90,00%
Nome:
FABIO PERRONE DA SILVA
Carteira de Identidade: 500378380
Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição:
31/01/2014
Data de Nascimento: 31/12/1971
Filiação Materna:
ARLETE PERRONE DA SILVA
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
49.000-644
Endereço:
RUA 5, 77 - ARUANA PRAIA MAR 2 - ARUANA
Município / UF:
Aracaju / Sergipe
Telefone:
(79) 00000000
Telefone:
(79) 98151605
Email:
perrone10@hotmail.com
Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
006.780.485-33
Participação Societária: 5,00%
Nome:
ARLETE PERRONE DA SILVA
Carteira de Identidade: 0960650369
Órgão Expedidor: SSP-BA
Data de Expedição:
11/05/1945
Data de Nascimento: 11/05/1945
Filiação Materna:
IZABEL DOS SANTOS PERRONE
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 001.606.522-00
Nome:
FLAVIO ALVES DA SILVA
Carteira de Identidade: 1122977220
Órgão Expedidor: DETRANBA
Data de Expedição:
21/09/2016
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

41.820-180
RUA VARZEA DE SANTO ANTONIO, 41 - APT 402 - CAMINHO DAS
Salvador / Bahia
(71) 00000000
MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

Emitido em: 12/12/2019 15:26
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0635726)
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Sócio/Administrador 3
CPF:
668.892.785-34
Participação Societária: 5,00%
Nome:
RICARDO PERRONE DA SILVA
Carteira de Identidade: 0500378460
Órgão Expedidor: SSP-BA
Data de Expedição:
01/09/2014
Data de Nascimento: 14/08/1973
Filiação Materna:
ARLETE PERRONE DA SILVA
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
41.820-180
Endereço:
RUA VARZEA DE SANTO ANTONIO, 41 - AP 402 - CAMINHO DAS
Município / UF:
Salvador / Bahia
Telefone:
(71) 99375711
Email:
MEGAMIDIA.SE@GMAIL.COM

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

447.902.795-53
FABIO PERRONE DA SILVA
500378380
Órgão Expedidor: sspba
31/01/2014
Data de Nascimento: 31/12/1971
ARLETE PERRONE DA SILVA
Solteiro(a)
49.000-644
RUA 5, 77 - ARUANA PRAIA MAR 2 - ARUANA
Aracaju / Sergipe
(79) 00000000
Telefone:
(79) 98151605
perrone10@hotmail.com

Linhas de Fornecimento
Materiais
6310 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO
9515 - PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE FERRO E DE AÇO
9535 - PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE METAIS NÃO FERROSOS
9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
Serviços
663 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização Aérea
892 - Propaganda e Publicidade
2062 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Ferroviária
2070 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Marítima
2089 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária
2097 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Aérea
2810 - Manutenção de Sistemas de Sinalização Ferroviária
2828 - Manutenção de Sistemas de Sinalização Marítima
2836 - Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal
2844 - Manutenção de Sistemas de Sinalização Aérea
Emitido em: 12/12/2019 15:26
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0635726)
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Relatório Nível I - Credenciamento
Serviços
5312 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
5452 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrílico / Metal / Laminado / Pvc
13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições
13587 - Confecção Artefato de Madeira
14249 - Confecção / Manutenção de Painel Visual
15580 - Produção / Veiculação - Programa Teleducativo / Documentário/ Entrevista / Debate
17086 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização / ComunicaçãoVisual
17302 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
17639 - Instalação e Montagem - Painel / Placa Luminosa
17760 - Confecção de Botom / Medalha
17809 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
17906 - Confecção de Faixas
17914 - Sinalização Visual Computadorizada
18597 - Confecção Placa Comemorativa
18880 - Confecção Artefato em Resina
18961 - Confecção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo
20664 - Instalação / Manutenção - Brises Fachada
20990 - Confecção Troféu
21334 - Instalação / Manutenção - Placa de Identificação
21938 - Confecção Quadro Aviso
22039 - Confecção Materiais Propaganda
22497 - Confecção / Instalação Faixas
22519 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
24902 - Serviços de Plotagem
25054 - Impressão Digital

Emitido em: 12/12/2019 15:26
CPF: 565.029.314-72
Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0635726)
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Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)
Declaração Original

Exercício 2019

Período abrangido pela Declaração:

Ano-Calendário 2018

01/01/2018 a 31/12/2018
.
.

1. Identificação do Contribuinte
CNPJ Matriz:
Nome empresarial:
Data de abertura no CNPJ:
Regime de Apuração:
Optante pelo Simples Nacional:

18.975.648/0001-49
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
30/09/2013
competência
Sim

.
1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

.
Nenhuma.

.
.
.
.
2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
Ganhos de capital

R$ 0,00

Quantidade de empregados no início do período abrangido pela
declaração

0

Quantidade de empregados no final do período abrangido pela
declaração

0

Receita proveniente de exportação direta

R$ 0,00

Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução
CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável

R$ 9.223,43

R$ 0,00

.
2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora
CNPJ da comercial exportadora

Valor

-

-

.
2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

.
CPF do sócio: 447.902.795-53
Nome: FABIO PERRONE DA SILVA

.
Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa

R$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa

R$ 27.000,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no

Número da Declaração: 189756482018001
Autenticação: 18409.97477.56486.48332

100,00%

Número do Recibo: 02.07.19088.0350112-4
Página 1

Declaração INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS) (0635739)
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último dia do período abrangido pela declaração
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP

R$ 0,00

.
2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%)

0,00%

.
2.4 Doações à Campanha Eleitoral

.
CNPJ do
Beneficiário

Nome do Beneficiário

Tipo de
Beneficiário

Forma de
Doação

Valor

-

-

-

-

-

.
.
3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos
.
Estabelecimento: 18.975.648/0001-49

UF: SE

.
Estoque inicial do período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Aquisições no mercado interno

R$ 0,00

Importações

R$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização
ou industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 42.000,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração

R$ 42.000,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração

R$ 157.090,17

.
Total de entradas interestaduais por UF

Número da Declaração: 189756482018001
Autenticação: 18409.97477.56486.48332

Número do Recibo: 02.07.19088.0350112-4
Página 2

Declaração INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS) (0635739)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 366

UF

Valor

-

-

.
Total de saídas interestaduais por UF
UF

Valor

-

-

.
Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município
UF

Município

-

-

Valor
-

.
Prestações de Serviços de Comunicação
UF onde o serviço foi prestado

Município onde o serviço foi
prestado

-

-

Valor

-

.
Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou
intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados
no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária
Valor total do frete:

-

UF de origem

Município onde se iniciou a
prestação do serviço

Valor da
Prestação (R$)

-

-

-

.
.
.
.
.
4. Informações da Recepção da Declaração
Data e Horário da transmissão da Declaração:

29/03/2019 12:38:30

Número do Recibo:

02.07.19088.0350112-4

Autenticação:

18409.97477.56486.48332

.

Número da Declaração: 189756482018001
Autenticação: 18409.97477.56486.48332

Número do Recibo: 02.07.19088.0350112-4
Página 3
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Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)
Exercício: 2019
Ano Calendário: 2018

RECIBO DE ENTREGA
DECLARAÇÃO ORIGINAL
Período abrangido pela Declaração:

01/01/2018 a 31/12/2018

.
1. Informações do Contribuinte
Nome empresarial

CNPJ da Matriz

MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
LTDA

18.975.648/0001-49

Data da Abertura no CNPJ

Optante pelo Simples Nacional

30/09/2013

Sim

Regime de Apuração
.
Competência
.
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração
.
Nenhuma
.
2. Informações da Recepção da Declaração
Data e Horário da Transmissão da Declaração
29/03/2019 12:38:30
Número do Recibo
02.07.19088.0350112-4
Autenticação
18409.97477.56486.48332

Anexo RECIBO DE ENTREGA - DEFIS (0635742)
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Declaração de Acessibilidade
Pregão eletrônico 81/2019 UASG 70011
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.975.648/0001-49, 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.
Aracaju, 11 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
Pregão eletrônico 81/2019 UASG 70011
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.975.648/0001-49, 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.
Aracaju, 11 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão Eletrônico 81/2019 UASG 70011
FABIO PERRONE DA SILVA, como representante devidamente constituído de 18.975.648/0001-49 - MEGAMIDIA
BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA doravante denominado MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 81/2019 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 Eletrônico 81/2019 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 81/2019 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 81/2019 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 81/2019 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 81/2019 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 81/2019 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 81/2019 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 81/2019 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.
Aracaju, em 11 de Dezembro de 2019.
FABIO PERRONE DA SILVA

Fechar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Pregão eletrônico 81/2019 UASG 70011
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ nº 18.975.648/0001-49, 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.
Aracaju, 11 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 372

Declaração de Menor
Pregão eletrônico 81/2019 UASG 70011
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.975.648/0001-49, declara para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7º da Constituição Federal.
Aracaju, 11 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)
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DECLARAÇÃO
Pregão eletrônico 81/2019 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 81/2019 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 18.975.648/0001-49 - MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Aracaju, 11 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)
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Declaração de Cota de Aprendizagem
Pregão eletrônico 81/2019 UASG 70011
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.975.648/0001-49, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
Aracaju, 11 de Dezembro de 2019.

Fechar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
Pregão eletrônico 81/2019 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: 18.975.648/0001-49 - MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
11 de Dezembro de 2019.

Voltar

Declaração SISTEMA COMPRASNET (0635841)
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico

Nº 00081/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

18.975.648/0001-49 - MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
GRUPO 1
R$ 7.823,7400
-

Valor Global
R$ 7.821,6100

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R$ 7.821,6100

Valor Global da Ata: R$ 7.821,6100
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Data e hora da consulta:
Usuário:

12/12/2019 17:58:56
02509594451

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ:
18975648

Título:
F P DA SILVA

Código

Situação
Adimplente
Credor

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

Anexo CADIN (0635975)
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00081/2019
Às 18:13 horas do dia 12 de dezembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00081/2019, referente ao
Processo nº 0007269-25.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 7.823,7400
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.821,7000 ,
com valor negociado a R$ 7.821,6100 .
Itens do grupo:
1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
3 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
4 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
5 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE INAUGURAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em
acrílico translúcido e brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com
adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com
texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe). Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo
casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca
Oracal 651 como referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e
imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ; Fixação entre
ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da fixação do lado direito, na
parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de inox polido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.073,6500
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.073,0000 .
Eventos do Item
Evento
Adjudicado

Data

Observações

12/12/2019 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO
18:13:22 VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance : R$ 3.073,0000

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
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Descrição Complementar: PLACA DE HOMENAGEADO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado em acrílico brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em
preto e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes
de inox polido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 661,7200
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 661,7000 .
Eventos do Item
Evento
Adjudicado

Data

Observações

12/12/2019 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO
18:13:22 VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance : R$ 661,7000

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA INFORMATIVO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Chapa em acrílico, incolor,
vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão), linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem
de fios de náilon com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.892,6100
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.892,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

12/12/2019 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO
Adjudicado
18:13:22 VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance : R$ 1.892,0000
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PORTA - ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades. Placa
principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 0,10(H) metros, com
adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de
ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe). Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura
3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico
na cor verde da marca Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza; Fixação entre
ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como
referência ou similar.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.982,3400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.982,0000 ,
com valor negociado a R$ 1.981,9100 .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO
12/12/2019
Adjudicado
VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance : R$ 1.982,0000, Valor
18:13:22
Negociado : R$ 1.981,9100
Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade.
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros; Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com
02(duas) demãos de galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de referência Oracal 651
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como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057, texto em preto no campo branco e branco no campo
azul. Fixação na parede: Furo/ Parafuso e bucha.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 213,4200
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 213,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

12/12/2019 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO
Adjudicado
18:13:22 VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance : R$ 213,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico
70011 .812019 .8389 .5198 .9922809

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00081/2019
Às 14:00 horas do dia 11 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 0007269-25.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00081/2019. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - 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.. 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 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE INAUGURAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em
acrílico translúcido e brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros,
com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074
com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe). Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura
3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme
polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma
segura e imperceptível totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ;
Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da marca 3M como referência ou similar além da fixação do lado
direito, na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de inox polido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.073,6500
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.073,0000 .
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE HOMENAGEADO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado em acrílico brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto
em preto e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões
aparentes de inox polido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 661,7200
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 661,7000 .
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA INFORMATIVO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Chapa em acrílico, incolor,
vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H metros, fabricante de referência Bérkel, ref.
BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão), linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com
adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para
passagem de fios de náilon com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não
aparente.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.892,6100
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.892,0000 .
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Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PORTA - ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades. Placa
principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 0,10(H) metros,
com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey
de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe). Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante,
espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa)
filme polimérico na cor verde da marca Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em
cinza; Fixação entre ambas as placas e na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de silicone da
marca 3M como referência ou similar.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 23
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.982,3400
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.982,0000 e com
valor negociado a R$ 1.981,9100 .
Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade.
Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros; Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com
02(duas) demãos de galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de referência Oracal
651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057, texto em preto no campo branco e branco no
campo azul. Fixação na parede: Furo/ Parafuso e bucha.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 213,4200
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 213,0000 .
Relação de Grupos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 7.823,7400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.821,7000 e
com valor negociado a R$ 7.821,6100 .
Itens do grupo:
1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
3 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
4 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
5 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

18.975.648/0001-49 MEGAMIDIA
BUSDOOR E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

2

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.536,8200 R$ 3.073,6400 11/12/2019
13:38:37

Marca: megamidia
Fabricante: megamidia
Modelo / Versão: mega001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE INAUGURAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO - 02(duas)
unidades. Placa principal em acrílico translúcido e brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor,
medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto na cor preto e brasão colorido (ver detalhe). Placa de
Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 1,10(H)
metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Florest
Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e imperceptível totalmente imperceptível com fita
de silicone da marca 3M como referência ou similar ; Fixação entre ambas as placas de fita de silicone da
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marca 3M como referência ou similar além da fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e
buchas com botões aparentes de inox polido. conforme termo de referencia do edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 3.073,6400

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:00:32:053

R$ 3.073,0000

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:18:15:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

11/12/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA,
17:13:19 CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49, pelo melhor lance de R$ 3.073,0000.

Habilitado

12/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
15:41:40 LTDA - CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

18.975.648/0001-49 MEGAMIDIA
BUSDOOR E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Sim

1

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 661,7200 R$ 661,7200 11/12/2019
13:38:37

Marca: megamidia
Fabricante: megamidia
Modelo / Versão: mega002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE HOMENAGEADO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um)
unidade. Placa Homenageado - em acrílico brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto e brasão colorido (ver detalhe). Fixação na
parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de inox polido.conforme termo de
referencia do edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 661,7200

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:00:32:053

R$ 661,7000

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:38:03:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

11/12/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA,
17:13:19 CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49, pelo melhor lance de R$ 661,7000.

Habilitado

12/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
15:41:40 LTDA - CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

18.975.648/0001-49 MEGAMIDIA
BUSDOOR E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.892,6100 R$ 1.892,6100 11/12/2019
13:38:37

Marca: megamidia
Fabricante: megamidia
Modelo / Versão: mega003
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LACA INFORMATIVO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Chapa
em acrílico, incolor, vista lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H metros, fabricante de
referência Bérkel, ref. BE-999, texto em preto, brasão colorido (ver padrão), linha e texto em fonte Arial,
maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 referência, cor
Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de náilon com espessura firme. Fixação na parede e ou
divisória totalmente embutida e não aparente. conforme termo de referencia do edital.

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 81/2019 (0635983)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 384

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.892,6100

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:00:32:053

R$ 1.892,6000

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:23:11:417

R$ 1.892,0000

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:39:54:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

11/12/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA,
17:13:19 CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49, pelo melhor lance de R$ 1.892,0000.

Habilitado

12/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
15:41:40 LTDA - CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

18.975.648/0001-49 MEGAMIDIA
BUSDOOR E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

23

Valor
Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 86,1900 R$ 1.982,3700 11/12/2019
13:38:37

Marca: megamidia
Fabricante: megamidia
Modelo / Versão: mega004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PORTA - ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte
e dois) unidades. Placa principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo
0,30(L) x 0,10(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651
como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe). Placa de
Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,37(L) x
0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca Oracal 651, como
referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza; Fixação entre ambas as placas e na porta com
espaçador totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar. conforme
termo de referencia do edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.982,3700

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:00:32:053

R$ 1.982,0000

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:39:20:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA,
11/12/2019
CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49, pelo melhor lance de R$ 1.982,0000 e com valor negociado a R$
17:13:19
1.981,9100. Motivo: Valor inserido na proposta apresentada

Habilitado

12/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
15:41:40 LTDA - CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

18.975.648/0001-49 MEGAMIDIA
BUSDOOR E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

2

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 106,7100 R$ 213,4200 11/12/2019
13:38:37

Marca: megamidia
Fabricante: megamidia
Modelo / Versão: mega005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE - ESPECIFICAÇÃO 01(um) unidade. Medindo aproximadamente 0,35L x 0,25H metros; Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada
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na face frontal com 02(duas) demãos de galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do
fabricante de referência Oracal 651 como referência e detalhe adesivado na cor azul de ref. 057, texto em
preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede: Furo/ Parafuso e bucha.conforme termo
de referencia do edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 213,4200

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:00:32:053

R$ 213,4000

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:19:47:660

R$ 213,0000

18.975.648/0001-49

11/12/2019 14:40:29:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

11/12/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA,
17:13:19 CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49, pelo melhor lance de R$ 213,0000.

Habilitado

12/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
15:41:40 LTDA - CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1
Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Data/Hora
Quantidade Valor Global
ME/EPP ME/EPP/COOP
Registro

18.975.648/0001-49 MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICACAO VISUAL LTDA

Sim

Sim

-

R$ 7.823,7600 11/12/2019
13:38:37

Eventos do Grupo
Evento

Data

Observações

11/12/2019
Item Aberto.
14:02:53

Aberto

Início 1a Etapa da Disputa 11/12/2019 Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
Fechada
14:36:22 apresentaram lance entre R$ 7.823,0900 e R$ 7.823,0900.
Encerrada Disputa
Fechada

11/12/2019
Encerrada etapa fechada do item.
14:41:23

Encerrado

11/12/2019
Item encerrado.
14:41:23

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

11/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR E
14:55:19 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

11/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR
15:38:38 E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

11/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR E
17:13:35 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

11/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR
17:17:28 E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR E
14:57:23 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

12/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR
15:33:01 E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49.

Habilitado

12/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGAMIDIA BUSDOOR E
15:41:40 COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

11/12/2019
14:00:48

Srs(as). Licitantes boa tarde, declaro aberto o presente pregão eletrônico,
inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em seguida
será aberta a fase de lances.

Pregoeiro

11/12/2019
14:02:32

ATENÇÃO: O Licitante deverá 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. 19, inciso IV, do Decreto 10.024/2019)

Pregoeiro

11/12/2019

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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14:02:54
Pregoeiro

11/12/2019
14:04:39

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e PROPOSTA,
sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital em referência.

Pregoeiro

11/12/2019
14:36:22

A primeira etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou
lance entre R$ 7.823,0900 e R$ 7.823,0900 poderá enviar um lance único e fechado
até às 14:41:22 do dia 11/12/2019.

Sistema

11/12/2019
14:41:23

A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema

11/12/2019
14:41:23

O item G1 está encerrado.

Sistema

11/12/2019
14:41:23

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

11/12/2019
14:47:50

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa
tarde. Por força da legislação do Pregão Eletrônico e Edital devemos questionar sobre
a possibilidade de negociação de valores. Aceita a contraproposta de R$ 2.500,00
para o item 01; R$ 500,00 para o item 02; R$ 1.500,00 para o item 03, R$ 1.600,00
para o item 04 e R$ 150,00 para o item 05?

18.975.648/000149

11/12/2019
14:48:42

Boa tarde sr. Pregoeiro

18.975.648/000149

11/12/2019
14:49:54

Esses valores estão abaixo do meu limite para negociação. Não tenho como reduzir.

Pregoeiro

11/12/2019
14:52:51

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Sra. Licitante,
agradeço. Considerando que os valores ofertados estão compatíveis com o estimado
pela administração, vamos convocar anexo. Favor enviar sua proposta devidamente
ajustada aos valores ofertados, contendo a descrição completa dos itens. Acredito
que 01 (uma) hora é suficiente para o envio. Concorda? Caso contrário, favor
informar.

18.975.648/000149

11/12/2019
14:54:41

Já estou ajustando a proposta. Este tempo é suficiente.

Pregoeiro

11/12/2019
14:55:05

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Agradeço.

Sistema

11/12/2019
14:55:19

Senhor fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:
18.975.648/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema

11/12/2019
15:38:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL
LTDA, CNPJ/CPF: 18.975.648/0001-49, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

11/12/2019
15:46:33

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Sr(a) Licitante, a
presente sessão eletrônica será suspensa para análise da conformidade técnica da
proposta apresentada pela unidade requisitante, retornando, hoje, às 16:30 horas.
Obrigado.

Pregoeiro

11/12/2019
15:46:41

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Favor aguardar.

Pregoeiro

11/12/2019
16:32:08

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Sr(a) Licitante,
retornaremos às 17:00 horas, tendo em vista que não recebemos a análise da
conformidade técnica da proposta. Favor, aguardar.

18.975.648/000149

11/12/2019
16:33:22

aguardando

Pregoeiro

11/12/2019
16:34:50

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Obrigado

Pregoeiro

11/12/2019
16:56:56

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Sr(a) Licitante,
transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante: ..."Após
analisar a proposta da empresa MEGAMÍDIA BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
(0635073), observa-se que este documento está em PLENA COMPATIBILIDADE com o
Termo de Referência elaborado pela arquiteta Luciana Wanderley Cavalcante Breda,
constante do Edital do ...

Pregoeiro

11/12/2019
16:57:19

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ... PE nº 81/2019
(0627655). Sendo estas as informações requeridas, devolvo os autos eletrônicos,
para a continuidade do feito. ..."

18.975.648/000149

11/12/2019
17:00:43

ciente

18.975.648/000149

11/12/2019
17:07:29

Sr. pregoeiro mas alguma informação?

Pregoeiro

11/12/2019
17:09:55

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Sr(a) Licitante, solicito
o envio das documentações referentes ao item 9 do Edital (Habilitação).

Pregoeiro

11/12/2019
17:10:50

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Iremos suspender a
sessão eletrônica para o envio das documentações, retornando, amanhã, às 14 horas.

Pregoeiro

11/12/2019
17:13:24

Para MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Iremos convocar
anexo.

Sistema

11/12/2019
17:13:35

Senhor fornecedor MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:
18.975.648/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 7414 - 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?

0635987

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 7414 (0635989)
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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, EVENTO 0635172.

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
0635535
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

0635535

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0635975

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0635841

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 7414 (0635989)
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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

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

0635538

CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

X

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO

0635983

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

Informação 7414 (0635989)

SEI 0007269-25.2019.6.02.8000 / pg. 392

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0635977

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

NÃO OCORREU RECURSO

Proposta: 0635073
31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x

Resultado Fornecedor: 0635968

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 12/12/2019, às 18:40, 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
0635989 e o código CRC 37BA9567.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007269-25.2019.6.02.8000
: SAD
: FASE EXTERNA PREGÃO 81/2019

Parecer nº 2652 / 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 81/2019, objetivando a
aquisição de placas de sinalização, inaugural e informativo
para as unidades associadas ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0627655).
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 (0635989).
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

0627669

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

SIM 0628341

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 0635983

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 0635977

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 0635989

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 0635073

10

Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM 0635604

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,

Parecer 2652 (0637208)
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pelo Decreto nº 10.024/2019 5.450/2005, e, subsidiariamente,
pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE
nº 81/2019 e subsequente contratação da Empresa
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,
CNPJ 18.975.648/0001-49, para o fornecimento de placas de
sinalização e inaugural, informativo e inaugural, conforme a
proposta comercial (0635073):

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 16/12/2019, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 16/12/2019, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637208 e o código CRC D5A1BDD2.
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando a aquisição de
placas de sinalização, inaugural e informativo para as unidades
associadas
ao
Tribunal
Regional
Eleitoral
de
Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0627655).
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 2652 (0637208), 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
16/12/2019, às 19:37, 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
0637320 e o código CRC 4F67A5DB.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007269-25.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
: Homologação. Pregão Eletrônico nº 81/2016. Aquisição de placas de sinalização, inaugural e informativo.

Decisão nº 3817 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Juridica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 2652 (0637208), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 81/2019, cujo
objeto é a aquisição de placas de sinalização, inaugural e informativo
para as unidades associadas ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital
(0627655), adjudicado à empresa MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
18.975.648/0001-49, totalizando o valor de R$7.821,70 (sete mil,
oitocentos e vinte e um reais e setenta centavos) em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0635983), mais o Termo de Adjudicação (0635977).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.
À Secretaria de Administração para as providências que
se ﬁzerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/12/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637789 e o código CRC 9FFA60D0.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00081/2019
Às 18:15 horas do dia 17 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 0007269-25.2019,
Pregão nº 00081/2019.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 7.823,7400
Situação: Homologado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.821,7000 , com
valor negociado a R$ 7.821,6100 .
Itens do grupo:
1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
3 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
4 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
5 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE INAUGURAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO - 02(duas) unidades. Placa principal em acrílico
translúcido e brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto na cor
preto e brasão colorido (ver detalhe). Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem)
incolor, medindo 0,30(L) x 1,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como
referência na cor Florest Green de ref. 613, afixado a placa principal de forma segura e imperceptível totalmente
imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar ; Fixação entre ambas as placas de fita de
silicone da marca 3M como referência ou similar além da fixação do lado direito, na parede com parafusos espaçadores e
buchas com botões aparentes de inox polido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.073,6500
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.073,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance :
R$ 3.073,0000

Adjudicado

12/12/2019
18:13:22

-

Homologado

17/12/2019
18:15:42

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=823044&tipo=t

Termo PE 81/2019 (0638185)
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE HOMENAGEADO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Placa Homenageado - em
acrílico brilhante, espessura 5mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,60(L) x 0,80(H) metros, com adesivo (anterior
a placa) filme polimérico da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074 com texto em preto e
brasão colorido (ver detalhe). Fixação na parede com parafusos espaçadores e buchas com botões aparentes de inox
polido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 661,7200
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 661,7000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

12/12/2019
18:13:22

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance :
R$ 661,7000

17/12/2019
Homologado
18:15:42

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA INFORMATIVO - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Chapa em acrílico, incolor, vista
lateral brilhante, espessura de 05 mm, medindo 1.00L x 0.80H metros, fabricante de referência Bérkel, ref. BE-999, texto
em preto, brasão colorido (ver padrão), linha e texto em fonte Arial, maiúscula e minuscula, com adesivo (anterior a
placa) filme polimérico da marca Oracal 651 referência, cor Middie Grey de ref. 074, furos para passagem de fios de
náilon com espessura firme. Fixação na parede e ou divisória totalmente embutida e não aparente.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.892,6100
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.892,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance :
R$ 1.892,0000

Adjudicado

12/12/2019
18:13:22

-

Homologado

17/12/2019
18:15:43

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PORTA - ESPECIFICAÇÃO - 22(vinte e dois) unidades. Placa
principal em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x 0,10(H) metros, com
adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref.
074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe). Placa de Detrás, vertical em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo
casting (virgem) incolor, medindo 0,37(L) x 0,10(H) metros com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde
da marca Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza; Fixação entre ambas as placas e
na porta com espaçador totalmente imperceptível com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.982,3400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.982,0000 , com
valor negociado a R$ 1.981,9100 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=823044&tipo=t
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17/12/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Adjudicado 12/12/2019
18:13:22

17/12/2019
Homologado
18:15:43

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance : R$
1.982,0000, Valor Negociado : R$ 1.981,9100

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACAS DE ESTACIONAMENTO DE PAREDE - ESPECIFICAÇÃO - 01(um) unidade. Medindo
aproximadamente 0,35L x 0,25H metros; Chapa galvanizada 18(dezoito), pintada na face frontal com 02(duas) demãos
de galveste branco e revestida com filme adesivo polimérico do fabricante de referência Oracal 651 como referência e
detalhe adesivado na cor azul de ref. 057, texto em preto no campo branco e branco no campo azul. Fixação na parede:
Furo/ Parafuso e bucha.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 213,4200
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 213,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

12/12/2019
18:13:22

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF:18.975.648/0001-49, Melhor lance :
R$ 213,0000

Homologado

17/12/2019
18:15:43

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=823044&tipo=t
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.

À SLC, para publicação do resultado do certame e
demais pertinentes.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638186 e o código CRC 4E115A78.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 76/2019

Nota de empenho: 2019NE001135, emitida em 22/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. Objeto: Contratação de
seguro coletivo para estagiários - Área Administrativa do TRF, Seções e nos Juizados
Especiais Federais. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 1.248,00 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais). Proc. nº
TRF2-EOF-2019/00299.

Processo nº TRF2-EOF-2019/00239. Objeto: Aquisição de 08 lâmpadas para projetor Epson
(ELPLP 78), 06 lâmpadas para projetor Epson (ELPLP 88) e 100 refletores LED RGB de 30W.
O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte
maneira: a) Item 2 à empresa VR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; b) Item 3 à
empresa DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI; c) Item 1 à empresa RAPHAEL SILVA ARAUJO.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

EDITAL Nº 12, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO

(SIDEC - 18/12/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 117/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, tendo em vista
o Edital de Concurso Público 01/2019 para provimento de cargos do Quadro Permanente de
Pessoal deste Tribunal e do Quadro Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal
de Primeiro Grau das Seções Judiciárias dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina
e do Paraná, publicado no Diário da União na edição de 31 de maio de 2019, resolve:
1. INFORMAR que, a partir da data de publicação deste Edital, o resultado da
Comissão de Verificação da Veracidade dos candidatos autodeclarados negros que
concorrem às vagas reservadas para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa Especialidade Segurança e Transporte poderá ser consultado no site da Fundação Carlos
Chagas (www.concursosfcc.com.br).
2. ESTABELECER que os recursos referentes ao resultado da Comissão de
Verificação da Veracidade dos candidatos autodeclarados negros que concorrem às vagas
reservadas para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade
Segurança e Transporte deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis
subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na
página do Concurso Público.

Processo nº TRF2-EOF-2019/0323. Objeto: Aquisição de 10 (dez) portas destinadas ao
fechamento dos boxes dos banheiros, 1 (uma) folha de porta de madeira semi oca /
semissólida de 1ª qualidade, madeira para aduela/marco das portas e ferragens de portas
para o prédio do Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), localizado na Avenida Rio Branco
nº 241, Cinelândia - Rio de Janeiro - RJ. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto
do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 1, 2 e 3 à empresa MARCENARIA
MUNDO DO PICA PAU COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI; b) Itens 5 e 6 à empresa MICHELE
DE ALVARENGA FARINAZZO PEREIRA; c) Item 4 à empresa L C I COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro
Substituto
(SIDEC - 18/12/2019)

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 148/2019

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo nº TRF2-EOF-2019/00297. Objeto: Aquisição de diversos materiais de consumo
para processamento de dados (cartuchos para impressora Epson T760), através do Sistema
de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe à empresa D.G.L SERVIÇOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS EIRELI, itens 1, 3, 5, 6, 7, 8
e 9. OBS.: Os itens 2 a 4 foram cancelados.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 48/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: A.F. SILVA. OBJETO:
Prestação de serviços de jardinagem. ORIGEM: PE nº 51/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT
107760, ND 3390.39 e recursos financeiros do exercício de 2020. PREÇO TOTAL: R$
62.556,00. VIGÊNCIA: 23/12/2019 a 23/12/2020. PA: 0007818-46.2019. ASSINATURA:
Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 17/12/2019.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 18/12/2019)

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 45/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. OBJETO:
Prorrogação da vigência do Contrato de serviços de administração e gerenciamento de
abastecimento de combustíveis e lavagem de veículos, por mais 24 meses, a partir de
02/01/2020. DOT ORÇAMENTÁRIA: PT-107760, NDs 3390.30 e 3390.39 e recursos do
orçamento do exercício de 2020. VALOR MÉDIO TOTAL: R$ 202.800,00. PA: 001020772.2017. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral, em 18/12/2019.

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.; Objeto:
Fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para o lanche
de magistrados nas sessões de julgamento, cursos e eventos no Tribunal Regional Federal da 2ª
Região; Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação - art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93;
Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07; Programa de Trabalho:
02.061.0569.4257.6013; Valor GLOBAL do Contrato: 37.100,00 (trinta e sete mil e cem reais);
Data da assinatura: 10/12/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00362; Contrato nº 064/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO SEXTO ao Contrato nº 64/2014. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: WHITE CUBE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME. OBJETO: Prorrogação
excepcional da vigência do contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de
desenvolvimento destinados à manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva de
sistema de informações gerenciais estratégicas-Business Intelligence-BI, por mais 2 meses,
a partir de 18/12/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 085373; ND 3390.40; NE 2019NE500339.
VALOR ESTIMADO TOTAL: R$ 130.400,00. PA: 0011133-58.2014. ASSINATURA: Gaspar
Paines Filho, Diretor-Geral, em 17.12.2019.

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: KC Santos Comércio e Serviços EIRELI; Objeto:
Fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para o
lanche de magistrados nas sessões de julgamento, cursos e eventos no Tribunal Regional
Federal da 2ª Região; Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação - art. 24, inciso XI, da
Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07; Programa de
Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor GLOBAL do Contrato: 48.899,72 (quarenta e oito
mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos); Data da assinatura:
10/12/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00362; Contrato nº 065/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE CONTRATO

Nota de empenho: 2019NE001241, emitida em 11/12/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: COURAÇO COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de consumo
elétrico. 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$ 2.432,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
Proc. nº TRF2-EOF-2019/00252.01

Contrato nº 38/2019; Processo SEI nº 0003337-29.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
10.520/2002. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa INTELIGÊNCIA DE NEGOCIOS,
SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA, CPNJ: 06.984.836/0001-54; Objeto: aquisição de
equipamentos de interconexão de redes de computadores em adesão à Ata de registro de
preços nº 32-A/GAP-BR/2018. Vigência: 12 meses, a partir de 17/12/2019. Valor total do
contrato: 39.156,00.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019

Nota de empenho: 2019NE001122, emitida em 19/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI. Objeto: Aquisição de troféus (Ata n.º 117/2019).
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$ 1.000,00 (um mil reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00257.

Processo Administrativo SEI nº 0007269-25.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,
homologou, em 17/12/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 81/2019, cujo objeto é a
aquisição de placas de sinalização, inaugural e informativo para as unidades associadas ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em que foi adjudicado o seu objeto à empresa
MEGAMÍDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., CNPJ 18.975.648/0001-49, pelo
valor total de R$ 7.821,70, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto
nº 5.450/05.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE001264, emitida em 12/12/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: aquisição de materiais de consumo
para processamento de dados (Ata nº 142/2019). 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$ 24.103,00
(vinte e quatro mil, cento e três reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00227.01

Maceió-AL, 18 de dezembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
AVISO DE PENALIDADE

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE001210, emitida em 06/12/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: aquisição de material de marcenaria.
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$ 2.408,66 (dois mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e seis
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00246.02

Penalidade Administrativa. SEI 0003284-19.2017; Recorrente: Prime Consultoria e

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

no valor de R$ 21.790,13 com eventuais correções monetárias, e extinguir a sanção de

Assessoria Empresarial LTDA, CNPJ nº 05.340.639/0001-30.
O Desembargador Presidente do TRE/AL José Carlos Malta Marques
conheceu o recurso e lhe deu provimento parcial, para manter a penalidade de multa
suspensão de contratação com a União, impedimento de participação em licitações e

Nota de empenho: 2019NE001192, emitida em 03/12/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA. Objeto: aquisição de material de
consumo para manutenção de veículos. 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$
405,00 (quatrocentos e cinco reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00465.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019121900171

descredenciamento do SICAF. Data da decisão: 07/02/2018.
Maceió, 18 de dezembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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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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