
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 525 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 18 de junho de 2019.

Para: COSEG

Assunto: Encaminhamento de Termo de Referência para contratação de empresa
prestadora de serviços de substituição de pneus para alguns veículos da frota deste
Regional.

 

Sr. Coordenador de Serviços Gerais,
 
Considerando a integridade física do Presidente, Corregedor,

demais servidores e terceirizados, elaboramos um Termo de Referência para
aquisição de pneus para substituição em alguns veículos pertencentes à frota
deste Regional. 

Uma vez que já fora pedida a recisão do contrato de manutenção
de veículos, conforme Processo SEI nº 00010108-91.2017.6.02.8000 (Despacho
0556176), em virtude das inúmeras dificuldades encontradas na execução do
referido contrato. E ainda, por se tratar de componente essencial a segurança
na locomoção dos veículos, solicitamos a URGENTE aquisição conforme Termo
de Referência juntado a seguir, pois como já dito, é item imprescindível que
não poderá esperar por outra contratação de manuntenção.

Atenciosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/06/2019, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557682 e o código CRC 30E9E574.
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

1.1  Aquisição de pneus e válvulas novos com instalação,  alinhamento e
balanceamento  nos  veículos  oficiais  pertencentes  à  frota  do  Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  de  acordo  com os  critérios  estabelecidos
neste Termo de Referência e seus anexos. 

2. Justificativa
2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar
segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido
e eficaz das demandas.

3. Quantidade e
Especificações

3.1 As constantes nos anexos deste Termo.

4. Prazo para
realização dos

serviços

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização
dos serviços por parte do CONTRATANTE.

5. Pagamento

5.1  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios
e Veículos.
5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês
de sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência.

6. Da garantia
6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de
12  (doze)  meses,  sem  qualquer  ônus  para  a  contratante.  O  prazo  de
garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal.

7. Local de
realização dos

serviços

7.1  A  instalação  dos  bens  adquiridos deverá  ser  realizada,
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja
possível,  em  oficina  indicada  por  essa,  cuja  localização  deverá  ser
obrigatoriamente  dentro  do  município  de  Maceió/AL,  cabendo  ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como
sua retirada após a conclusão dos serviços.

8. Disposições
Finais

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca,
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante
dos veículos a serem manutenidos.
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental,
nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  mediante
apresentação de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura
do contrato.
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica
a referida instrução.
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
8.4 A CONTRATADA deverá  adotar,  no  que  couber,  as  disposições  da
Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  N°  01,  de  19  de  janeiro  de  2010;  da
Resolução  CONAMA Nº  362,  de  23  de  junho  de  2005;  da  Resolução
CONAMA Nº  416, de 30 de setembro de 2009;  em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a
viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  dos  impactos  ambientais
específicos.
8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.
8.6 A  CONTRATADA  deverá  respeitar  as  Normas  Brasileiras  –  NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos.
8.7 A CONTRATADA  deverá atender às disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas
no  momento  da  execução  dos  serviços,  para  que  seja  assegurada  a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

Maceió/AL, 19 de junho de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
ANEXO I

Item                                            Descrição Unid. Quant.
estimada.

  1

Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  nacional  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  265/70/R16,  tipo  sem  câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      10

  2

Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  nacional  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  275/70/R22,5,  tipo sem câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      04
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
ANEXO II

VEÍCULO A SEREM
MANUTENIDOS

QUANT. PNEUS E
VALVULAS SERVIÇOS

L 200 – Ano de Fabricação
2015/2016, Combustível: Diesel

Placa QLD  - 1770
2

Troca de pneus/válvulas com
alinhamentos/balanceamento nas quatro

rodas
L 200 – Ano de Fabricação

2015/2016, Combustível: Diesel
Placa QLD – 0350

4 Troca de pneus/válvulas com
alinhamentos/balanceamento nas duas rodas

L 200  – Ano de Fabricação
2015/2016, Combustível: Diesel 

Placa QLD – 0340
2

Troca de pneus/válvulas com
alinhamentos/balanceamento nas duas rodas

L 200 – Ano de Fabricação
2013/2014, Combustível: Diesel

Placa ORI - 3539
2 Troca de pneus/válvulas com

alinhamentos/balanceamento nas duas rodas

 CAMINHÃO FORD CARGO
1319 – Ano de Fabricação

2013/2013, Combustível: Diesel
Placa QLB – 3471

4
Troca de pneus/válvulas com

alinhamentos/balanceamento/cambagem nas
seis rodas

* O preço dos serviços já deverá estar incluso na p roposta da Contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.

Sigam os autos para a GSAD para análise e providências que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 25/06/2019, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558832 e o código CRC DFB71671.

0005276-44.2019.6.02.8000 0558832v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhora Diretora Substituta,
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 0558488, proferido

no PA 0004410-36.2019.6.02.8000, para submeter a Vossa
Senhoria a proposição veiculada no Termo de Referência
0557713, que versa sobre aquisição de pneus, não obstante
esse item estar incluído no objeto do Contrato nº 30/2018,
firmado com a empresa Delfino Centro Automotivo Ltda. (PA
0010108-91.2017.6.02.8000), tendo em vista as ocorrências
destacadas pela CCIA na auditoria levada a termo no PA
 0008063-80.2018.6.02.8000 e reiteradas no PA 0004410-
36.2019.6.02.8000.

Dessa forma, peço-lhe vênia para que, sem embargo
das medidas assinaladas em nosso Despacho 0558812, com
base no Parecer 1230, da Assessoria Jurídica (evento 0558619
do PA 0010108-91.2017.6.02.8000), seja autorizada a cotação
preliminar de preços com base no mencionado termo de
referência, como forma de se avaliar alternativas ao atual
modelo de contrato de manutenção veicular.

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria,
solicito que os presentes autos sejam remetidos à COMAP,
para os fins do disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL
15.787/2017.

Peço vênia ainda para remeter o feito, em paralelo,
à CCIA, para ciência.

Respeitosamente.

  

Despacho GSAD 0558931         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 7



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2019, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558931 e o código CRC 69EFB4BB.

0005276-44.2019.6.02.8000 0558931v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.
Certifico que esta Unidade de Controle Interno e

Auditoria tomou ciência da proposição constante nos
presentes autos, relativa à aquisição de pneus para alguns dos
veículos pertencentes a este Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 26/06/2019, às 16:45, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559345 e o código CRC 732A6B14.

0005276-44.2019.6.02.8000 0559345v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
Trata-se de despacho (0558931) firmado pelo Sr.

Secretário da Administração, no sentido de proposição para
aquisição de pneus, nos termos propostos no Memorando 525
(0557682), firmado pelo Sr. Chefe da Seção de Administração
de Prédios e Veículos.

Em atenção aos argumentos suscitados pelo Sr.
Secretário da Administração no despacho supracitado, e tendo
em vista a juntada do Termo de Referência 0557713, faço
encaminhar o prestens feito à Coordenadoria de Material e
Patrimônio, para os fins do disposto no art. 8º da Resolução
TRE-AL 15.787/2017.

 
 

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/06/2019, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559645 e o código CRC 9521DA4F.

0005276-44.2019.6.02.8000 0559645v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
À SEIC,
para pesquisa de preços e demais providências.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 01/07/2019, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560658 e o código CRC 14BBC342.

0005276-44.2019.6.02.8000 0560658v1
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E-mail - 0561552

Data de Envio: 
  02/07/2019 15:35:25

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

Para:
    pneusok@pneusok.com.br
    fernanda.tecpneus@gmail.com
    vendasjatiuca@laserautomotivos.com
    vendasexternas21@tcpneus.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Pneus e Válvulas com instalação.

Mensagem: 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação para aquisição de pneus e
válvulas novos com instalação, alinhamento e balanceamento nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência
e seus anexos. 

- 10 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 265/70/R16, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

-04 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 275/70/R22,5, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0557713_TERMO_DE_REFERENCIA___Aquisicao_de_pneus_2019.pdf
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E-mail - 0564494

Data de Envio: 
  09/07/2019 15:46:41

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

Para:
    pneusok@pneusok.com.br
    fernanda.tecpneus@gmail.com
    vendasjatiuca@laserautomotivos.com
    vendasexternas21@tcpneus.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Pneus e Válvulas com instalação.

Mensagem: 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação para aquisição de pneus e
válvulas novos com instalação, alinhamento e balanceamento nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência
e seus anexos. 

- 10 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 265/70/R16, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

-04 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 275/70/R22,5, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0557713_TERMO_DE_REFERENCIA___Aquisicao_de_pneus_2019.pdf
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E-mail - 0567428

Data de Envio: 
  16/07/2019 14:09:18

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

Para:
    vendas-09@hcpneus.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Pneus e Válvulas com instalação.

Mensagem: 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação para aquisição de pneus e
válvulas novos com instalação, alinhamento e balanceamento nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência
e seus anexos. 

- 10 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 265/70/R16, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

-04 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 275/70/R22,5, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0557713_TERMO_DE_REFERENCIA___Aquisicao_de_pneus_2019.pdf
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   Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos 
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
1.1  Aquisição  de  pneus  novos  com  instalação  nos  veículos  oficiais
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

2. Justificativa
2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar
segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido
e eficaz das demandas.

3. Quantidade e
Especificações 3.1 As constantes nos anexos deste Termo.
4. Prazo para

realização dos
serviços

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização
dos serviços por parte do CONTRATANTE.

5. Pagamento

5.1  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios
e Veículos.
5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês
de sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência.

6. Da garantia
6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de
12  (doze)  meses,  sem  qualquer  ônus  para  a  contratante.  O  prazo  de
garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal.

7. Local de
realização dos

serviços

7.1  A  instalação  dos  bens  adquiridos deverá  ser  realizada,
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja
possível,  em  oficina  indicada  por  essa,  cuja  localização  deverá  ser
obrigatoriamente  dentro  do  município  de  Maceió/AL,  cabendo  ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como
sua retirada após a conclusão dos serviços.

8. Disposições
Finais

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca,
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante
dos veículos a serem manutenidos.
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental,
nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  mediante
apresentação de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura
do contrato.
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01,  de 19 de janeiro de
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica
a referida instrução.
8.4 A CONTRATADA deverá  adotar,  no  que  couber,  as  disposições  da
Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  N°  01,  de  19  de  janeiro  de  2010;  da
Resolução  CONAMA Nº  362,  de  23  de  junho  de  2005;  da  Resolução
CONAMA Nº  416,  de 30 de setembro de 2009;  em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a
viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  dos  impactos  ambientais

1
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   Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos 
específicos.
8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.
8.6 A  CONTRATADA  deverá  respeitar  as  Normas  Brasileiras  –  NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos.
8.7 A CONTRATADA  deverá atender às disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas
no  momento  da  execução  dos  serviços,  para  que  seja  assegurada  a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

Maceió/AL, 16 de julho de 2019.
Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

2
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   Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos 
ANEXO I

Item                                            Descrição Unid. Quant.
estimada.

  1
Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  nacional  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  265/40/R16,  tipo  sem  câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      10

  2
Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  nacional  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  275/80/R22,5,  tipo  sem câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      06

3

Anexo Termo de Referência - Pneus 2019 (0567801)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 17



   Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos 
ANEXO II

VEÍCULO A SEREM MANUTENIDOS QUANT. PNEUS E VALVULAS
L 200 – Ano de Fabricação 2015/2016,Combustível: Diesel

Placa QLD  - 1770
2

L 200 – Ano de Fabricação 2015/2016,
Combustível: DieselPlaca QLD – 0350 4

L 200  – Ano de Fabricação 2015/2016,Combustível: Diesel 
Placa QLD – 0340

2
L 200 – Ano de Fabricação 2013/2014,

Combustível: DieselPlaca ORI - 3539 2

 CAMINHÃO FORD CARGO 1319 – Ano deFabricação 2013/2013, Combustível: Diesel
Placa QLB – 3471

6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
À SEIC,
 
Faço a juntada do Termo de Referência para

aquisição de pneus com as devidas alterações 0567801.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 16/07/2019, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567804 e o código CRC BF0D356E.

0005276-44.2019.6.02.8000 0567804v1

  

Despacho SAPEV 0567804         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 19



E-mail - 0567810

Data de Envio: 
  16/07/2019 19:00:15

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

Para:
    pneusok@pneusok.com.br
    fernanda.tecpneus@gmail.com
    vendasjatiuca@laserautomotivos.com
    vendasexternas21@tcpneus.com
    vendas-09@hcpneus.com.br

Assunto: 
  NOVO - Solicitação. Cotação. Pneus e Válvulas com instalação.

Mensagem: 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação para aquisição de pneus com
instalação para veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

- 10 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 265/40/R16, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

-04 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo,
não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 275/80/R22,5, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Anexo_0567801_Termo_de_Referencia___Pneus_2019.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SEIC,
 
Informamos através do presente expediente que de

ordem do Chefe desta SAPEV, acostamos aos autos, o TR com
os devidos ajustes (0568111).

Atenciosamente,
 
    Gustavo Góis
Assistente I da SAPEV
 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 17/07/2019, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568098 e o código CRC 98EF7A15.

0005276-44.2019.6.02.8000 0568098v1
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
1.1  Aquisição  de  pneus  novos  com  instalação  nos  veículos  oficiais
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

2. Justificativa
2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar
segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido
e eficaz das demandas.

3. Quantidade e
Especificações

3.1 As constantes nos anexos deste Termo.

4. Prazo para
realização dos

serviços

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização
dos serviços por parte do CONTRATANTE.

5. Pagamento

5.1  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios
e Veículos.
5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês
de sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência.

6. Da garantia
6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de
12  (doze)  meses,  sem  qualquer  ônus  para  a  contratante.  O  prazo  de
garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal.

7. Local de
realização dos

serviços

7.1  A  instalação  dos  bens  adquiridos deverá  ser  realizada,
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja
possível,  em  oficina  indicada  por  essa,  cuja  localização  deverá  ser
obrigatoriamente  dentro  do  município  de  Maceió/AL,  cabendo  ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como
sua retirada após a conclusão dos serviços.

8. Disposições
Finais

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca,
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante
dos veículos a serem manutenidos.
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental,
nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  mediante
apresentação de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura
do contrato.
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica
a referida instrução.
8.4 A CONTRATADA deverá  adotar,  no  que  couber,  as  disposições  da
Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  N°  01,  de  19  de  janeiro  de  2010;  da
Resolução  CONAMA Nº  362,  de  23  de  junho  de  2005;  da  Resolução
CONAMA Nº  416, de 30 de setembro de 2009;  em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a
viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  dos  impactos  ambientais

1
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 

específicos.
8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.
8.6 A  CONTRATADA  deverá  respeitar  as  Normas  Brasileiras  –  NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos.
8.7 A CONTRATADA  deverá atender às disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas
no  momento  da  execução  dos  serviços,  para  que  seja  assegurada  a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

Maceió/AL, 17 de julho de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

2
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
ANEXO I

Item                                            Descrição Unid. Quant.
estimada.

  1

Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  nacional  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  265/70/R16,  tipo  sem  câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      10

  2

Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  nacional  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  275/80/R22,5,  tipo sem câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      06
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Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
ANEXO II

VEÍCULO A SEREM MANUTENIDOS QUANT. PNEUS E VALVULAS
L 200 – Ano de Fabricação 2015/2016,

Combustível: Diesel
Placa QLD  - 1770

2

L 200 – Ano de Fabricação 2015/2016,
Combustível: Diesel
Placa QLD – 0350

4

L 200  – Ano de Fabricação 2015/2016,
Combustível: Diesel 
Placa QLD – 0340

2

L 200 – Ano de Fabricação 2013/2014,
Combustível: Diesel

Placa ORI - 3539
2

 CAMINHÃO FORD CARGO 1319 – Ano de
Fabricação 2013/2013, Combustível: Diesel

Placa QLB – 3471
6
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$504,28

Média dos Preços Obtidos: R$1.276,00

Média dos Preços Obtidos: R$0,00

Relatór io gerado no dia 17/07/2019 15:11:11  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: Aquisição de Pneus PA 0005276-44.2019.6.02.8000

Pesquisa realizada entre 16/07/2019 14:29:03 e 17/07/2019 15:04:34

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Pneu 265/70/r16 3 10 Unidades 504,28 R$5.042,80

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Governo do Estado de Alagoas | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE
SERVIÇOS DELEGADOS

NºPregão:522019
UASG:926703

13/05/2019 R$589,86

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 15ºBatalhão Logístico

NºPregão:62019
UASG:160524

05/06/2019 R$487,99

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 15ºBatalhão Logístico

NºPregão:62019
UASG:160524

05/06/2019 R$435,00

Valor Unitário R$504,28

2) Pneu 275/80/R22,5 4 6 Unidades 1276,00 R$7.656,00

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 15ºBatalhão Logístico

NºPregão:62019
UASG:160524

05/06/2019 R$1.174,00

2 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PILAR NºPregão:252019
UASG:982837

17/04/2019 R$1.399,00

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ NºPregão:362019
UASG:450068

17/04/2019 R$1.335,00

4 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONGONHINHAS

NºPregão:172019
UASG:987517

11/07/2019 R$1.196,00

Valor Unitário R$1.276,00

3) Instalação de pneu caminhão 0 16 Unidades 0 R$0,00

Valor Global: R$12.698,80

Detalhamento dos Itens

1 / 5 
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Item 1: Pneu 265/70/r16 R$504,28

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$589,86

Órgão: Governo do Estado de Alagoas 
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: FORMALIZAÇÃO DE ARP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS,
cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se
detalhados no termo de referência (ANEXO I)..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu 265/70 r16, radial, em borracha de
alta resistência, sem câmara. Com selo de aprovação do inmetro.

CatMat: 31291 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO , PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO NOME

Data: 13/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:926703

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/05/2019 13:06

Homologação: 28/05/2019 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.043.182/0001-52
* VENCEDOR *

NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$589,86

Marca: PIRELLI                                            
Fabricante:  PIRELLI                                            
Modelo :  FORMULA ST 
Descrição:  Pneu 265/70 r16, radial, em borracha de alta resistência, sem câmara. Com selo de aprovação do inmetro.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba R ANGELA PERIOTO TOLAINE, 230 (11) 4182-8686 zigomar@engemaq.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$487,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada 
15ºBatalhão Logístico

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras para emprego nas
viaturas pertencentes às Organizações Militares subordinadas à 15º Brigada de
Infantaria Mecanizada, incluindo o 15º Batalhão Logístico..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu Novo para veículos utilitários, do tipo
LT (Light Truck), medida 265/70 R16, utilização em eixo TRAÇÃO/DIRECIONAL,
emprego em percurso MISTO (asfalto/terra), índice de carga/velocidade
mínimo 120R, estrutura RADIAL, utilizado SEM CÂMARA, família 3A2B4C2,
similar ou superior as marcas MICHELIN, PIRELLI e GOODYEAR e data de
fabricação não superior a 12 meses. Com selo de aprovação do INMETRO.

CatMat: 31291 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO , PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO NOME

Data: 05/06/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:160524

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/06/2019 08:17

Homologação: 18/06/2019 15:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 145

Unidade: UNIDADE

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.450.564/0001-29
* VENCEDOR *

BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME R$487,99

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades Pneu Novo para veículos utilitários, do tipo LT (Light Truck), medida 265/70 R16, utilização em eixo TRAÇÃO/DIRECIONAL,
emprego em percurso MISTO (asfalto/terra), índice de carga/velocidade mínimo 120R, estrutura RADIAL, utilizado SEM
CÂMARA, família 3A2B4C2, similar ou superior as marcas MICHELIN, PIRELLI e GOODYEAR e data de fabricação não superior a
12 meses. Com selo de aprovação do INMETRO.

2 / 5 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: XBRI                                            
Fabricante:  SHANDONG LONGYUE                                            
Modelo :  FORZA A/T 
Descrição:  Pneu Novo para veículos utilitários, do tipo LT (Light Truck), medida 265/70 R16, utilização em eixo TRAÇÃO/DIRECIONAL, emprego em percurso 
MISTO (asfalto/terra), índice de carga/velocidade 112T, estrutura RADIAL, utilizado SEM CÂMARA, família 3A2B4C2, similar ou superior as marcas MICHELIN, PIR
ELLI e GOODYEAR e data de fabricação não superior a 12 meses. Com selo de aprovação do INMETRO.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Concórdia R JOAO FRIGO, 65 (49) 3442-0137

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$435,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada 
15ºBatalhão Logístico

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras para emprego nas
viaturas pertencentes às Organizações Militares subordinadas à 15º Brigada de
Infantaria Mecanizada, incluindo o 15º Batalhão Logístico..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu Novo para veículos utilitários, do tipo
LT (Light Truck), medida 265/70 R16, utilização em eixo TRAÇÃO/DIRECIONAL,
emprego em percurso MISTO (asfalto/terra), índice de carga/velocidade
mínimo 120R, estrutura RADIAL, utilizado SEM CÂMARA, família 3A2B4C2,
similar ou superior as marcas MICHELIN, PIRELLI e GOODYEAR e data de
fabricação não superior a 12 meses. Com selo de aprovação do INMETRO(cota
item 26).

CatMat: 31291 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO , PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO NOME

Data: 05/06/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:160524

Lote/Item: /71

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/06/2019 08:16

Homologação: 18/06/2019 15:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.009.600/0001-05
* VENCEDOR *

A M MENDES - ACESSORIOS R$435,00

Marca: FUZION                                            
Fabricante:  BRIDGESTONE/FIRESTONE                                            
Modelo :  FUZION 
Descrição:  Pneu Novo para veículos utilitários, do tipo LT (Light Truck), medida 265/70 R16, utilização em eixo TRAÇÃO/DIRECIONAL, emprego em percurso 
MISTO (asfalto/terra), índice de carga/velocidade mínimo 120R, estrutura RADIAL, utilizado SEM CÂMARA, família 3A2B4C2, similar ou superior as marcas MICH
ELIN, PIRELLI e GOODYEAR e data de fabricação não superior a 12 meses. Com selo de aprovação do INMETRO(cota item 26). - Validade da proposta 60 (sessen
ta) dias, a contar da data de sua apresentação.                                    

Endereço: Telefone:
R PARA, 34 (43) 03422-9098

Item 2: Pneu 275/80/R22,5 R$1.276,00

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.174,00

Quantidade Descrição Observação

6 Unidades Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional novo, não recondicionado e / ou
remanufaturado, dimensões 275/80/R22,5, tipo sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear,
Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada 
15ºBatalhão Logístico

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras para emprego nas
viaturas pertencentes às Organizações Militares subordinadas à 15º Brigada de
Infantaria Mecanizada, incluindo o 15º Batalhão Logístico..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu Novo para veículos de carga, medida
275/80 R22,5, utilização EXCLU±SIVA em eixo de TRAÇÃO, emprego em
percurso URBANO (pavi±mentado), índice de carga/velocidade mínima 146L,
capacidade de carga em montagem simples de 3.250Kg, quantidade de lonas
16 LO±NAS, estrutura RADIAL, utilizado SEM CÂMARA, família 4A2B6C2, similar
ou superior as marcas MICHELIN, PIRELLI e GOODYEAR e data de fabricação
não superior a 12 meses. Com selo de aprovação do INMETRO

CatMat: 31291 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO , PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO NOME

Data: 05/06/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:160524

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/06/2019 08:17

Homologação: 18/06/2019 15:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 71

Unidade: UNIDADE

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.116.523/0001-11
* VENCEDOR *

BOLANHO & BOLANHO LTDA R$1.174,00

Marca: BRIDGESTONE                                            
Fabricante:  BRIDGESTONE                                            
Modelo :  DAYTON D660 
Descrição:  Pneu Novo para veículos de carga, medida 275/80 R22,5                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.399,00

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PILAR

Objeto: Registro de preço para futura e eventual compra de pneus e acessórios para
atender as necessidades do Município de Pilar/Al..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL
BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA
CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 7
LONAS,DIMENSÕES 275/80 R22,5, APLICAÇÃO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ
710, MODELO MC45

CatMat: 295376 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO , MODELO MC45, MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA
RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 7 LONAS,
DIMENSÕES 275/80 R22,5, APLICAÇÃO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 710

Data: 17/04/2019 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:252019 / UASG:982837

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2019 11:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 54

Unidade: UNIDADE

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.995.139/0001-31
* VENCEDOR *

MELO PNEUS LTDA R$1.399,00

Marca: FORMULA                                            
Fabricante:  PROMETEON                                            
Modelo :  DRIVER II 
Descrição:  ITEM 3 PNEUS 275/80 22,5 LISO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) FORMULA PROMETEON DRIVER II (GARANTIA DE 05 ANOS)                         
           

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.335,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ Data: 17/04/2019 09:02
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Objeto: Aquisição de Pneus.

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu para veículo automotivo, construção
radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,com bico, não recondicionado
e/ou remanufaturado, dimensões 275/80 R22,5, tipo sem câmara, com padrão
de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar,
devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Garantia mínima de 1 ano

CatMat: 31291 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO , PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362019 / UASG:450068

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/05/2019 16:06

Homologação: 28/05/2019 14:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.841.073/0001-20
* VENCEDOR *

RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA - EPP R$1.335,00

Marca: general                                            
Fabricante:  general                                            
Modelo :  general ra 
Descrição:  neu para veículo automotivo, construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, dimensões 27
5/80 R22,5                                    

Estado: C idade : Endereço:
RJ Volta Redonda AV PAULO ERLEI ALVES ABRANTES, 8500

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.196,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pneus e câmaras de ar, novos,
para substituição em veículos e máquinas da Divisão de Serviço Rodoviário
Municipal e Secretaria de Serviços Públicos Municipais..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneus Pneu 275/80 R22,5 liso H/T para
asfalto, 16 lonas

Data: 11/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:987517

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.450.564/0001-29
* VENCEDOR *

BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME R$1.196,00

Marca: SPEEDMAX                                            
Fabricante:  DRC TYRES                                            
Modelo :  S3 
Descrição:  Pneus Pneu 275/80 R22,5 liso H/T para asfalto, 16 lonas                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Concórdia R JOAO FRIGO, 65 (49) 3442-0137

Item 3: Instalação de pneu caminhão R$0,00

Quantidade Descrição Observação

16 Unidades Instalação de pneu caminhão

5 / 5 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0568305)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 30

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=450068&uasg=450068&numprp=362019&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=987517&uasg=987517&numprp=172019&Seq=1


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de pneus novos com

instalação nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações constantes no
termo de referência ajustado 0568111.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0560658.

 
Encaminhamos várias solicitações a empresas locais do

ramo, eventos, 0561552, 0564494, 0567428 e 0567810, onde não
tivemos retorno e em contato telefônico, algumas informaram não
desejarem e ou fazerem cotação para orgão público.

 
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, chegamos ao
relatório 0568305 e quanto a instalação/montagem, certificamos que
através de contatos também telefônicos com algumas empresas,
obtivemos os valores segundo o quadro resumo abaixo:
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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 participação ampla,
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 17/07/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568357 e o código CRC 8505754B.

0005276-44.2019.6.02.8000 0568357v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0568357, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/07/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568915 e o código CRC 44E15A1E.

0005276-44.2019.6.02.8000 0568915v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0568915).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/07/2019, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568978 e o código CRC DC5905C1.

0005276-44.2019.6.02.8000 0568978v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  18/07/19  15:48                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 18Jul19                            NUMERO  : 2019PE000350   
  DATA LIMITE     :                                                             
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. ANULAçãO PARCIAL DO PE 253/2019, PARA ATENDIMENTO DA PRETENSãO RE- 
  LATIVA AO PROC. 0005276-44.2019.6.02.8000, CONCERNENTE à AQUISIçãO DE PNEUS.  
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401083  1 084621  0100000000 339039        AOSA MANVEI               13.178,80
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   18Jul19   15:45
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  18/07/19  15:57                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 18Jul19                            NUMERO  : 2019PE000351   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIçãO DE PNEUS, 
  DE ACORDO COM A INSTRUçãO CONSIGNADA NO PROC. 0005276-44.2019.6.02.8000.      
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA CONSUM               13.178,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   18Jul19   15:55
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenhos n.ºs 350/2019 (SEI 0569004) e 351/2019 (SEI
0569012).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 18/07/2019, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569013 e o código CRC EDCB438A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
À SLC, para elaborar a minuta do edital e demais

providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/07/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569111 e o código CRC 9236E9CA.

0005276-44.2019.6.02.8000 0569111v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
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banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 
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7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
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9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
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11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
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14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão dos serviços 
 
15.2.  Os serviços 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. 
 
15.3.    Os serviços serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
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descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
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86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
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a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a execução de serviços; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da execução dos serviços, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
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21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
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ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para 
realização dos 

serviços 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização 
dos serviços por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização dos 
serviços 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão dos serviços. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

máximo 
admitido 

(R$) 

Valor 
máximo 

da 
instalação 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 4359 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
consumo - pneus novos, com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes ao recebimento do objeto, às obrigações do Contratante e da
Contratada e às sanções administrativas.

 

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
do objeto.

 

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/07/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/07/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569811 e o código CRC E08DE432.

0005276-44.2019.6.02.8000 0569811v2
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2019.
À AJ-DG.
De acordo com a Informação 4359 (0569811);

encaminho estes autos eletrônicos à Assessoria Jurídica da
Diretoria-geral para se pronunciar sobre a minuta do edital
(0569810), nos termos do art. 38, Parágrafo Único, da Lei Nº
8.666/93 e alterações posteriores.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/07/2019, às 18:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569883 e o código CRC 13F9DC50.

0005276-44.2019.6.02.8000 0569883v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Trata-se de pretensão de aquisição de pneus novos

com instalação, a fim de atender à demanda da frota deste
Regional, conforme Termo de Referência  (0568111). 

Após seguidas alterações, o Termo de Referência
ajustado (0568111) resta pendente de aprovação.

A Seção de Instrução de Contratação realizou
pesquisa, utilizando a ferramenta Banco de Preços (0568357)
que resultou na elaboração da planilha de preços 0568305,
estimando para a aquisição global dos itens o valor de R$
13.178,80 (treze mil cento e setenta e oito reais e oitenta
centavos).

Ato contínuo, a COFIN efetuou a reserva de
crédito, vide evento 0569012. 

Em seguida, a SLC/COMAP elaborou minuta de
edital, cf. evento 0569810. No evento 0569811, tem-se a
justificativa da SLC/COMAP acerca da adoção da
exclusividade de participação para microempresas e empresas
de pequeno porte, conforme disciplina veiculada na LC nº
123/2006 e Decreto nº 6.204/2007, bem como acerca dos
ajustes efetuados na minuta e da divulgação no edital dos
preços orçados pela administração, seguindo
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 –
Plenário.

Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica  para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. 

  

Despacho AJ-DG 0570330         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 62



Compulsando os autos do PA 0005386-
77.2018.6.02.8000, por meio do qual foi adquirido objeto
semelhante ao pretendido nestes autos, verifica-se que o
Edital do PE nº 58/2018 (0421130) foi divulgado sem restrição
de participação de microempresas ou empresas de pequeno
porte. Tal estratégia, foi baseada na informação da SEIC
(0411909), considerando a situação das empresas locais
consultadas naquela pesquisa de preços, uma vez que
segundo o Termo de Referência a aquisição será realizada
com instalação dos itens. 

No caso em tela, temos que a pesquisa de preços
foi realização com base tão somente na ferramenta Banco de
Preços, o que impossibilitou a constatação da situação
jurídica dos eventuais licitantes locais. 

Ademais, o Termo de Referência resta pendente de
aprovação pela autoridade competente. 

Assim, devolvemos os autos a Vossa Senhoria, para
aperfeiçoamento da instrução.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 23/07/2019, às 14:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/07/2019, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570330 e o código CRC 47D872B6.

0005276-44.2019.6.02.8000 0570330v1
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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 julho de 2019.
 
À SEIC, ao tempo que aprovo o Termo de

Referência de evento nº 0568111, para aperfeiçoamento da
pesquisa de mercado, em face dos argumentos da AJ-DG no
despacho de evento nº 0570330.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 17:16, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570564 e o código CRC C981AC1B.

0005276-44.2019.6.02.8000 0570564v1
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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 julho de 2019.
Senhor Secretária Substituta,
 
Em análise ao vosso despacho GSAD,

evento 0570564, bem como a orientação Despacho AJ-DG,
evento 0570330, esclarecemos:

1) No PA 0005386-77.2018.6.02.8000 trazido a
baila, compulsa ressaltar que a " estratégia" usada para
proporcionar a participação ampla e local de fornecedores,
vislumbrou um termo de referência que trazia além da
aquisição pneus, de válvulas, serviços de balanceamento e
alinhamento, e instalação dos mesmos.

2) Nestes autos, a unidade demandante,
acreditamos, que visando as dificuldades encontradas no
procedimento do exercício anterior, resolveu ajustá-lo.

3) Todos os fornecedores locais acionados,
inclusive os que naquele procedimento de 2018 tiveram os
bons préstimos de orçar para fins de estimativa de preço, não
mais manifestaram interesse de cotar, conforme vemos nas
ausências de respostas, mesmo após enviadas,
eventos 0561552, 0564494, 0567428 e 0567810.

4) Certificamos que entramos em contato telefônico
com os mesmos, onde verbalmente corroboraram sua
ausência de resposta, que não teriam interesse de cotar para
fins de certame licitatório, e em tempo nos informaram quanto
seria "apenas" o serviço de instalação dos itens a serem
adquiridos, conforme nosso quadro resumo constante em
nosso Despacho SEIC, evento 0568357.

5) Não trouxemos aos autos, porém certificamos ter
confeccionado alguns ofícios, com o apoio da unidade
demandante SAPEV, porém sem sucesso de resposta, por isso
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não constar nos autos.
Por fim e em razão do valor, sugerimos

a exclusividade de participação.
 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 23/07/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570742 e o código CRC 8DB1B369.

0005276-44.2019.6.02.8000 0570742v1
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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 julho de 2019.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Após aperfeiçoamento da instrução, devolvo os

presentes autos para continuidade da análise.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 19:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570774 e o código CRC 946A0415.

0005276-44.2019.6.02.8000 0570774v1
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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 julho de 2019.

Senhor Secretária Substituta,

 

Retificamos nosso despacho, porém com alteração do último parágrafo. Segue:

 

Em análise ao vosso despacho GSAD, evento 0570564, bem como a orientação
Despacho AJ-DG, evento 0570330, esclarecemos:

1) No PA 0005386-77.2018.6.02.8000 trazido a baila, compulsa ressaltar que a "
estratégia" usada para proporcionar a participação ampla e local de fornecedores,
vislumbrou um termo de referência que trazia além da aquisição pneus, de válvulas,
serviços de balanceamento e alinhamento, e instalação dos mesmos.

2) Nestes autos, a unidade demandante, acreditamos, que visando as dificuldades
encontradas no procedimento do exercício anterior, resolveu ajustá-lo.

3) Todos os fornecedores locais acionados, inclusive os que naquele procedimento de
2018 tiveram os bons préstimos de orçar para fins de estimativa de preço, não mais
manifestaram interesse de cotar, conforme vemos nas ausências de respostas,
mesmo após enviadas, eventos 0561552, 0564494, 0567428 e 0567810.

4) Certificamos que entramos em contato telefônico com os mesmos, onde
verbalmente corroboraram sua ausência de resposta, que não teriam interesse de
cotar para fins de certame licitatório, e em tempo nos informaram quanto seria
"apenas" o serviço de instalação dos itens a serem adquiridos, conforme nosso quadro
resumo constante em nosso Despacho SEIC, evento 0568357.

5) Não trouxemos aos autos, porém certificamos ter confeccionado alguns ofícios,
com o apoio da unidade demandante SAPEV, porém sem sucesso de resposta, por
isso não constar nos autos.

Por fim, sugerimos a ampla participação no certame.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,

  

Despacho SEIC 0571189         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 68



Chefe de Seção, em 24/07/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571189 e o código CRC 1BAB2E78.

0005276-44.2019.6.02.8000 0571189v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Considerando a nova informação da SEIC

(0571189), especialmente quanto à amplitude da abrangência
do certame (último parágrafo - retificado - da referida
informação), devolvo os autos a Vossa Senhoria para que
promova os ajustes na minuta do edital.

 
Após, submeta-se o feito à AJ-DG.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/07/2019, às 13:50, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571426 e o código CRC 5705BF04.

0005276-44.2019.6.02.8000 0571426v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
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banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 
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7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO E DO DESEMPATE 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
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9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 
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9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
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10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
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14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão dos serviços 
 
15.2.  Os serviços 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. 
 
15.3.    Os serviços serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
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17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
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a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a execução de serviços; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da execução dos serviços, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 

Minuta de edital alterada (0572147)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 85



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para 
realização dos 

serviços 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização 
dos serviços por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização dos 
serviços 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão dos serviços. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

máximo 
admitido 

(R$) 

Valor 
máximo 

da 
instalação 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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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 julho de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada para

excluir a restrição de participação para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/07/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572148 e o código CRC B3FFA80A.

0005276-44.2019.6.02.8000 0572148v1
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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 : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE PNEUS 

 

Parecer nº 1484 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Trata-se de pretensão de aquisição de de pneus

novos com instalação nos veículos oficiais pertencentes à
frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referência
elaborado pela SAPEV (0568111) e aprovado pela Secretaria
de Administração (0570564).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
A Seção de Compras realizou ampla pesquisa

(0568357), que resultou na estimativa de  R$ 13.178,80
(treze mil cento e setenta e oito reais e oitenta
centavos) para a aquisição global dos itens pretendidos,
sugerindo 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 ampla, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição" (sic).

A COFIN efetuou a reserva de crédito, vide
evento 0569012.

Em seguida, a SLC/COMAP elaborou minuta de
edital de licitação (0569810). No evento 0569811, tem-se a
justificativa da SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de
exclusividade de participação para microempresas e
empresas de pequeno porte, bem como acerca
da divulgação no edital dos preços orçados pela
administração, seguindo entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário.

Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica  para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. 

Por meio do despacho 0570330, esta Assessoria
recomendou a alteração da minuta para observar ampliar a
participação das empresas, em vista do observado em feitos
anteriores, especialmente o PA 0005386-77.2018.6.02.8000,
por meio do qual foi adquirido objeto semelhante ao
pretendido nestes autos, no qual se verifica que o Edital do
PE nº 58/2018 (0421130) foi divulgado sem restrição de
participação de microempresas ou empresas de
pequeno porte. Tal estratégia, foi baseada na informação
que a SEIC lançou naqueles autos (0411909), considerando a
situação das empresas locais consultadas naquela pesquisa de
preços, uma vez que segundo o Termo de Referência a
aquisição será realizada com instalação dos itens. 

Por conseguinte, a SEIC reformulou sua sugestão
(0571189). 

Agora, retornam os autos com nova
minuta (0572147) elaborada pela SLC, segundo a qual vemos
tratar-se de licitação na modalidade PREGÃO, na forma

  

Parecer 1484 (0572313)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 93



ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, para aquisição
de pneus novos com instalação, nos veículos oficiais
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes,  passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, como parece ser o
presente caso.

Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.

Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente a autorização de abertura da
licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.

Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte, quanto aos critérios de desempate.

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos

e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.
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Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 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 0568111

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 do objeto
como bem e/ou serviço comum?

 
SIM

 

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de marcas
e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição de
amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

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

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de atestados
de capacidade técnica?

N/A  

11

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

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de tempo,
época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  
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17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de quantidade
inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de serviços
mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM 0570564

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0568357

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?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 0568305

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

NÃO 0572147

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

SIM 0570330

30

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

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada
a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e
o limite máximo de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

A minuta do edital contém disciplina para a
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32
hipótese de desenquadramento da situação de
entidade preferencial em razão do valor da
contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

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

SIM  

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM  

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM  

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

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

NÃO  

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

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

N/A  

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

SIM  

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

SIM  

46

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

SIM  

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

SIM  

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
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48
equivalente contém norma estabelecendo,
para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que ordenar
a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente 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?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém cláusula
com previsão de reajuste e/ou repactuação
de preços?

SIM irreajustável

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõem sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

 N/A  

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?
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

N/A 0570330

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto nº
8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM  

56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente
para a abertura da fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

59

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

 Próxima
fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

SIM 0569012

62

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

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

N/A   

 
6. CONCLUSÃO
Faz-se necessário juntar aos autos, para o bom

andamento do procedimento, as informações referentes ao
item 2 da tabela acima, bem como efetuar algumas
alterações na minuta do edital:

 
a) item 5.3 ajustar a redação "com a
descrição do serviço ofertado", posto que
se trata de fornecimento de material;
b) ajustar a seção 15, em todos os itens
que se referirem a "serviços"
c) item 20.1, alíneas "h", "i", "l",  alterar a
expressão "execução dos serviços" 
d) nos itens 4, 7 e 8 do Termo de
Referência - alterar a expressão 
"serviços".
 

À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/07/2019, às 09:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/07/2019, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572313 e o código CRC 00E7C408.

0005276-44.2019.6.02.8000 0572313v11
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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 julho de 2019.
À SAPEV.
Para os esclarecimentos solicitados com relação ao

item 2 da Lista de Verificação, bem como proceder à alteração
apontada no item d, ambos constantes no Parecer 1484
(0572313)

Em paralelo, À SLC considerando a nova
informação da SEIC 0571189, especialmente quanto à
amplitude de abrangência do certame (último parágrafo,
retificado), devolvo os autos para ajuste da  minuta, nos
termos do Parecer 1484 (0572313) e posterior submissão do
feito à AJ-DG.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2019, às 16:52, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573044 e o código CRC 7C2AC73D.

0005276-44.2019.6.02.8000 0573044v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
material ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
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banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 
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7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO E DO DESEMPATE 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
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9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 
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9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
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10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
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14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão da instalação dos pneus. 
 
15.2.  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. 
 
15.3.    Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
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17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
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a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a instalação dos pneus; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
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m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para a 
instalação dos 

pneus 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização  
da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização da 
instalação dos 

pneus 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão da instalação dos pneus. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a instalação dos pneus. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

máximo 
admitido 

(R$) 

Valor 
máximo 

da 
instalação 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta ajustado conforme

solicitado por essa assessoria.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 31/07/2019, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574730 e o código CRC 5981EE89.

0005276-44.2019.6.02.8000 0574730v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
 
Retorno os autos à SLC, para promover os ajustes

de que trata o item 6, letra "d", do Parecer 1484 (0572313).
Após, devolver os autos à análise da Assessoria Jurídica,
destacando este Gabinete, quanto ao item 2 da lista de
verificação constante do referido Parecer que a despesa
integra o planejamento de contratações uma vez que faz parte
das ações de manutenção veicular (item 14 do Anexo Único à
Portaria Presidência 204/2019 - 0539027), além disso possui,
consoante registro no evento nº 0569012, o necessário
suporte orçamentário.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/08/2019, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586939 e o código CRC 0CB63FEF.

0005276-44.2019.6.02.8000 0586939v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta  (SEI 0574728), já ajustada

quanto ao item 6, letra "d", do Parecer 1484 (0572313).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/08/2019, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587232 e o código CRC FD577BA0.

0005276-44.2019.6.02.8000 0587232v1
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PROCESSO : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE PNEUS.

 

Parecer nº 1782 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhora Diretora-Geral, 
 
 
Nesta AJ-DG, de volta, os presentes autos

eletrônicos, após o atendimento das recomendações apostas
ao final do Parecer nº 1.484 (0572313), na forma da minuta de
edital ajustada (0574728) pela SLC.

  Assim, em complemento ao antedito parecer  e
nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei nº
8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica,  a minuta de edital  (0574728) que
visa à realização  de licitação, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
para aquisição de pneus novos com instalação, nos veículos
oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/08/2019, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587326 e o código CRC B91DF893.
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de agosto de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à contratação de pneus, mediante Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço item.

 

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer 1782 (0587326), frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/08/2019, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587452 e o código CRC AD467DF2.
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PROCESSO : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Autorização. Abertura.Fase externa. Pregão Eletrônico. Aquisição de pneus.

 

Decisão nº 2529 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI 0587452.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do
tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de pneus novos,
com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com requisição promovida
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos -
SAPEV, consoante o Termo de Referência ( 0568111) constante nos
presentes autos e aprovado pela Secretaria de Administração, por
meio do Despacho GSAD 0570564.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0574728, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1484 (0572313), complementado pelo Parecer nº
1782 (0587326), e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente 
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588087 e o código CRC 2D811C6F.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
Sigam os autos à SLC, em cumprimento à Decisão

2529, da Presidência (0588087).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 20:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590112 e o código CRC 390628AA.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5533//22001199  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 02 de outubro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
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3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
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realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
material ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
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5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
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determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

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

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
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9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 

 
9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
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vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
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para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
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inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão da instalação dos pneus. 
 
15.2.  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. 
 
15.3.    Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
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excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
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d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a instalação dos pneus; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 12 de setembro de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para a 
instalação dos 

pneus 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização  
da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização da 
instalação dos 

pneus 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão da instalação dos pneus. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a instalação dos pneus. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

máximo 
admitido 

(R$) 

Valor 
máximo 

da 
instalação 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 58 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019
 

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 02 de outubro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração.
 
                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
1 – DO OBJETO
 
1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus
novos, com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme especificações descritas
no Anexo I deste Edital.
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA
 
2.1.                 A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar do requerimento de sua realização por parte do
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CONTRATANTE.
 
2.2.                 O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze)
meses.
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO
                                                                                                                                                           
3.1.                     Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
 
3.2.                     Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
 
3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3 . 3 .                 No ato de envio de suas propostas, as licitantes,
exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
 
4.2.                     O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção,
no site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
4.3.                  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login
e senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
 
4.4.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
4 . 5 .                 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
5.1.                     O licitante será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.2.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5.3.                 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de
login e senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da
proposta com a descrição do material ofertado, em campo próprio, que poderá
ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
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5.4.                 Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital.
 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 5.12.
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
 
5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
5.6.                 Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
5.7.                     O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
5.8.                 Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
 
5.9.                     Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a

Edital 58 (0593685)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 153



termo, condição ou encargo.
 
5.10.               Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
5.11.               O simples envio da proposta será interpretado como
concordância com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste Edital.
 
5.12.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO
II.
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
6.2.                     As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
6.2.1.     A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
 
6.3.                     O sistema ordenará, automaticamente, as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
 
7.1.                     Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à
etapa competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar
lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes
imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
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7.1.1.               Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada
item ofertado.
 
7.2.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.                     O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.                     Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
que for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
7.5.                     Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
 
7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
7.6.1.          Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação deste certame licitatório.
 
7.7.                    A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo
o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
7.8.                 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
 
8.1.                 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços
pelo critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
 
8.2.                 Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos
como limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio
de pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional,
dispostos no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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8.3 .                 Será considerado vencedor deste pregão o licitante que
oferecer o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
8 .4 .                 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro
divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5.                 Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável,
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
9 – DA HABILITAÇÃO E DO DESEMPATE
 
9 . 1 .   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema
Comprasnet.
 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
                            
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
 
9 . 2 .                  No momento em que forem verificados os documentos
relativos à habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de
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registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
 
9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
9.5.                        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
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9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão
sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
 
9.7.                              Será assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
 
9.7.1.                Entende-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
 
9.7.2.                O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
 
9.7.3.                Para identificação da situação de empate, o Sistema de
Pregão Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em
coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
 
9.8.                        Após o encerramento de todos os itens, para cada item
que teve uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor
lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
 
9.9.                        Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
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III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
 
9.10.                      Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em
consideração duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
 
9.11.                      Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou
do item, o tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o
tempo será retomado de onde parou.
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 
10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço
eletrônico slc@tre-al.jus.br.
 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital
deverão ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br.
 
11 - DOS RECURSOS
 
11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
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11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção,
pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este
prazo e fechando ao término do tempo informado.
 
11.3.                      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação
de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível
a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio
para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
11.4.                      O acolhimento do recurso implica tão somente na
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
11.5.                      A falta de manifestação eletrônica de intenção de
recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
 
12.1.                      A adjudicação do objeto do presente certame será
viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da
autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do
objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso,
pela própria autoridade competente.
 
12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta
ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
 
13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
14 – DA CONTRATAÇÃO
 
14.1.                     As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
 
1 4 . 2 .                      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho,
devendo comunicar o recebimento da mesma.
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14.3.                      Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
 
14.4.                      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida
no item anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado
outro licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO  RECEBIMENTO
DO OBJETO
 
15.1.                   A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez)
dias, a contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE.
A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no
estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina
indicada por essa, cuja localização deverá ser obrigatoriamente dentro do
município de Maceió/AL, cabendo ao CONTRATANTE a entrega dos veículos a
serem manutenidos, bem como sua retirada após a conclusão da instalação
dos pneus.
 
15.2.                  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.
 
15.3.                       Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade
com as especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua
utilização.
 
15.4.                       O prazo para que se proceda às verificações, após o
recebimento provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto
do fornecimento.
 
15.5.                       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
15.6.                       O recebimento definitivo não exime o fornecedor de
responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste
termo e as normas de proteção ao consumidor.
 
15.7.                   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 16.
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16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
16.1.                     O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
16.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
16.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
 
a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em
razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de
inexecução parcial;
 
16.4.1.                 Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
16.6.                   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
16.7.                  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
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prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
16.8.               Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
16.9.                            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa
que lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da
Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
 
16.10.                          O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
16.11.                          O período de atraso será contado em dias corridos.
 
16.12.                          No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
16.12.1.                 A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.          
 
16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
 
16.14.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
17 – DO PAGAMENTO
 
17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
 
17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
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1 7 . 3 .                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de
pagamento.
 
17.4.                      O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
17.5.                      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
17.6.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)        \         I= (6/100)     \     I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                            
18.1.                            As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual
deste Tribunal para o exercício 2019, alocados nos Programas de
Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento
de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
19.1.                      São obrigações do Contratante:
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
 
c) Fiscalizar a execução do contrato.
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20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
20.1.                           São obrigações da Contratada:
 
a ) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto
no item 2 deste Edital;
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO,
obedecendo às recomendações do fabricante dos veículos a serem
manutenidos;
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das
exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração,
reconhecida em cartório.
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN
no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto
aquele em que não se aplica a referida instrução;
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG
N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho
de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como
da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos
ambientais específicos;
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários para a instalação dos pneus;
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
 

1. Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19
de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da
instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental.

 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
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k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos da contratação;
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
 
21.1.               É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração,
revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
 
21.2.               As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
2 1 .3 .               As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
 
21 .4 .               Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
21.5.               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente no TRE/AL.
 
21.6.               No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
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registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
21.7 .               As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
21.8.               Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
21.9.               O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante
a sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de
Brasília/Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
21.11.             A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
 
21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
 
21.15.                    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.
 

Maceió/AL, 12 de setembro de 2019.
 
 

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

 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0593660.
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Em 12 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/09/2019, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593685 e o código CRC 09170BA0.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0005276-44.2019. Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
especificações descritas no Anexo I do Edital. . Total de Itens Licitados: 2. Edital:
13/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00053-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 13/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 02/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 12/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 8167/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 20/2019. Objeto:
Serviço continuados de manutenção de 2° e 3° (segundo e terceiro) níveis, em extintores
de incêndio, para atenderem os prédios localizados na Capital e nos Cartórios Eleitorais do
Interior deste TRE/AM. Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação. CON T R AT A N T E :
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: PROTENORTE MATERIAIS
DE SEGURANÇA LTDA. CNPJ: 22.772.156/0001-23. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/1993,
com fulcro no art. 24, inciso II. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.122.0570.20GP.0013 e 02.061.0570.4269.0001. Prazo de Vigência: 12(doze) meses a
contar da data de publicação no D.O.U. Preço: Valor global anual de R$ 10.965,00 (dez mil,
novecentos e sessenta e cinco reais). Data da Assinatura: 10/09/2019. Assinam: Desdor.
JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e o Sr. JOSÉ CARLOS CARDOSO, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 58ª Zona Eleitoral e o
Município de Caetanos/BA: PAD Nº4347/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Caetanos,
para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação
de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL:Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei nº 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da assinatura do Termo. ASSINATURA:
10.01.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Francisco Moleda de Godoi, pela 58ªZE, e Paulo Alves dos
Reis, pelo Município de Caetanos.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 159ª Zona Eleitoral e o
Município de Central/BA: PAD Nº7627/2019. OBJETO:Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Central,
para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação
de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL:Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei nº 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da assinatura do Termo. ASSINATURA:
08.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Ruy José Amaral Adães Júnior, pela 159ªZE, e Uilson
Monteiro da Silva, pelo Município de Central.

AV I S O

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna sem efeito o aviso de
penalidade publicado no Diário Oficial da União, edição de 06 de agosto de 2019, seção 3,
página 133. PAD 16.357/2018.

Salvador, 12 de setembro de 2019.
DES JATAHY JÚNIOR

Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Espécie: 4º Termo de Apostilamento ao Contrato n.º 85/2015 celebrado com a
empresa ÔMEGA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA. Objeto: reajustar
retroativamente a 15 de julho de 2019 o valor do contrato no percentual de 3,22%, (três
vírgula, vinte e dois por cento), correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses para o
mês de julho do corrente, passando o valor da prestação do serviço previsto no item 01
para R$ 5.492,42 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito
centavos). Fundamento: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/93. Processo PAD n.º 14.682/2019.
Assina, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 11/09/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 325/2018 celebrado com LIDERANÇA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA. Objeto: Este termo aditivo visa ao acréscimo de dois postos de
Técnico em Refrigeração, a partir de 1º/10/2019. Na atual vigência contratual, o presente
acréscimo corresponde ao valor de R$ 8.265,35 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais
e trinta e cinco centavos), equivalente a 1,24% do valor atualizado do Contrato. Na
segunda vigência contratual, será acrescido o valor total de R$ 102.490,32 (cento e dois
mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), equivalente a,
aproximadamente, 15,36% do valor atualizado do Contrato. Fundamento: art. 65, §1 º da
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º
14.168/2019.Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA:
06/09/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2018

Processo n.º 6.643/2018. Objeto: a aquisição por Registro de Preços de alimentos
preparados e bebidas (lanches e coffe breaks) para treinamentos. O objeto foi adjudicado
à empresa: J. R. ALACRINO ROCHA MENEZES, CNPJ: 25.103.521/0001-03, item 1: R$ 10,65
e item 2: R$ 7,50. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor - Geral do TRE/CE. Data:
11/09/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna público o preço registrado
na ARP n.º 7/2019, para a aquisição de alimentos e bebidas (lanches e coffe breaks) para
treinamentos, resultante do Pregão Eletrônico n.º 50/2019. Contratado: J R ALACRINO
ROCHA MENEZES, CNPJ: 25.103.521/0001-03, Item 1: valor unitário: R$ 10,65 e item 2: R$
7,50. Processo PAD n.º 6.463/2019 .Data: 12/09/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 7506/2018. Ata de Registro de Preços nº 11/2019, oriunda
do Pregão Eletrônico TRE-GO 11/2019. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição
de computadores servidores para os Datacenters Principal e Secundário do TRE-GO (Item
2). Empresa Beneficiária: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (CNPJ:
79.345.583/0001-42). Quantidade registrada: 8 und (TRE-GO ); 1 und (IFG-Inhumas). Preço
unitário registrado: R$ 49.850,00. Vigência da ata: 12 meses contados de 04/09/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

Processo Administrativo Digital Nº 8069/2019 - TRE-MA. Objeto: Serviços de jardinagem e
operação de equipamentos reprográficos, digitalizadores e afins. Adjudicatária: NACIONAL
SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 19.152.814/0001-70 (itens 1 e 2). Data da
homologação: 11/09/2019.

ANDRÉ MENEZES MENDES
Diretor-Geral

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019

Processo Administrativo Digital Nº 8658/2019 - TRE-MA. Objeto: Aquisição de medalhas
para homenagem de mérito eleitoral. Adjudicatária: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM -
CNPJ: 04.743.532/0001-70 (item 1). Data da homologação: 11/09/2019.

ANDRÉ MENEZES MENDES
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019 - UASG 70005

Nº Processo: 9453/2019. Objeto: Registro de preços para a aquisição de microfones
omnidirecionais, webcams, caixas de som para pc e splitters HDMI. Total de Itens Licitados:
4. Edital: 13/09/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha,
Areinha - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00044-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 13/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/09/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital também poderá ser solicitado pelo
e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 12/09/2019) 70005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE INFORMÁTICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao CT nº 20/2018 - Proc. Adm.: 4.931/2019. LOCADORES: Jacira
Salton Reis (CPF: 571.587.461-00), Luiz Antônio Mesquita Marconi (CPF: 016.934.239-52) e
Adriana Brizola de Oliveira Marconi (CPF: 858.782.869-47). OBJETO: Renúncia dos locadores
ao reajuste anual. VIGÊNCIA: a partir de 04/09/19. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58 § 1º da
Lei nº 8.666/1993 c/c art. 51 da Lei nº 9.874/1999. SIGNATÁRIOS: pela Locatária, Mauro
Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pelos Locadores, Sebastião Marconi -
Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao CT nº 25/2014 - Proc. Adm. Nº 4919/2019 Locador: Hélio
Alves da Silva, CPF: 094.741.291-34. Objeto: Prorrogação do Contrato de Locação de Imóvel
para abrigar o Cartório da 18ª ZE - Mirassol D' Oeste/MT. Vigência: 121 (cento e vinte e
um) dias, a partir de 20/08/2019. Fundamento Legal: da Lei Nº 8245/91, da Lei Nº
8.666/93. Signatários: pelo TRE/MT Rafael Zornitta - Diretor-Geral em substituição; e pelo
Locador, o próprio.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2019

Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para
promover a reforma do prédio que abriga o Cartório da 14ª Zona Eleitoral, em
Camapuã/MS. PA n.º 0006175-63.2019. Empresa habilitada e vencedora: EFRAT
ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ: 27.326.231/0001-46. - Valor Global R$ 145.503,86. A
íntegra da ata (documentação e proposta) está disponível no site www.tre-
ms.gov.br.

ERICK CARVALHO BRUNET
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro, após publicação do Aviso de

Licitação no DOU e no Portal da Transparência, para
realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/09/2019, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594132 e o código CRC 4D3F130D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Senhor Chefe,
Solicito-lhe analisar as características dos itens

ofertados, conforme proposta retro, quanto as suas adequações aos
requisitos editalícios.

Assinala-se que a sessão foi suspensa, retornando,
amanhã, às 9:30 horas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/10/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602967 e o código CRC 690334F9.

0005276-44.2019.6.02.8000 0602967v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Senhor Pregoeiro,
 
Informo que os pneus ofertados na

proposta 0602962, atendem as especificações exigidas no
Termo de Referência evento 0568111.

 
Atenciosamente,
 Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 02/10/2019, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603025 e o código CRC C746B178.

0005276-44.2019.6.02.8000 0603025v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
Senhor Chefe,
A Empresa Mecânica Medeiros Ltda., através do

chat do Sistema Comprasnet, nesta data, informou que
anexou o catálogo divergente, evento 0602966,  razão pela
qual, solicito a análise técnica do catálogo, conforme
evento 0603312.

Informo que a sessão foi suspensa, retornando,
hoje, às 15:00 horas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/10/2019, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603313 e o código CRC F8405589.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
Senhor Pregoeiro,
 
Informo que os pneus ofertados no

catálogo evento 0603312, atendem as especificações exigidas
no Termo de Referência evento 0568111.

 
Atenciosamente,
 Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 03/10/2019, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603397 e o código CRC D40342C1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À PREG,
Senhor Pregoeiro,
conforme conversado verbalmente ontem, a Seção

de Licitações e Contratos incluiu equivocadamente o valor
máximo estimado para os itens 1 e 2, desconsiderando do
valor estimado para instalação.

Diante disto, informo que o valor máximo estimado
para o item 1 é de R$ 5.342,80 (cinco mil e trezentos e
quarenta e dois reais e oitenta centavos) e para o item 2 é de
R$ 7.836,00 (sete mil e oiticentos e trinta e seis reais), tudo
conforme consta do edital de licitações, mais especificamente
do seu Anexo I-A.

Solicito que faça constar da Ata do Pregão tal
informação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/10/2019, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603612 e o código CRC FBD5A8EA.

0005276-44.2019.6.02.8000 0603612v1
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[]gnĝ \pn_̀�e¢\]\pfega_�̀�

b�mefg£emeaga\̀�\f]\n_̀¤�¤¥�̀q�U

b�mefg£emeaga\̀¦g]k\̂ à\̀j]\¢\]§pfeg�̀q�U
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²ê à_̀a_fd̂ \pn_

Anexo TERMO DE ADJUDICAÇÃO (0604179)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 202



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Senhor Secretário,
Informo que resultou em fracasso o resultado do

Pregão Eletrônico n.º 53/2019, conforme registros inseridos
na Ata, evento 0604177.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/10/2019, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604180 e o código CRC D124DD7F.

0005276-44.2019.6.02.8000 0604180v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral
 
Reporto-me ao Despacho PREG 0604180, para

sugerir a Vossa Senhoria, com a devida vênia, a evolução do
feito à Presidência com o propósito de que sejam
homologados os atos do Sr. Pregoeiro, que declarou
fracassado o certame - Pregão Eletrônico n.º 53/2019, que
tinha por objeto a aquisição de pneus com serviços de
instalação, e autorizar sua repetição.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604435 e o código CRC 9E4B9276.

0005276-44.2019.6.02.8000 0604435v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Considerando a informação do Sr. Secretário da

Administração, na forma do Despacho 0604435, no sentido do
fracasso do Pregão Eletrônico nº 53/2019, que teve como
objeto a aquisição de pneus com serviços de instalação,
submeto à consideração de Vossa Excelência
a homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro,
sugerindo, outrossim, que seja autorizada a repetição do
certame, com a cautelas de praxe. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/10/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605028 e o código CRC 9154C0DB.

0005276-44.2019.6.02.8000 0605028v1
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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 : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Homologação Pregão

 

Decisão nº 2987 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Após a Conclusão do Diretor-Geral(0605028), concluído o
procedimento licitatório em epígrafe, tendo em vista a manifestação
do Pregoeiro, por meio do Despacho (0604180), atestando o
fracasso da Sessão do Pregão Eletrônico n.º 53/2019, conforme
registros inseridos na Ata, evento 0604177.

HOMOLOGO, o resultado do certame licitatório, e
AUTORIZO a repetição do mesmo, sem prejuízo de possível revisão
do Termo de Referência.

Á Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/10/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605934 e o código CRC 1429BAEF.

0005276-44.2019.6.02.8000 0605934v3
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10/10/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=808742&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00053/2019

Às 21:42 horas do dia 10 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005276-44.2019,
Pregão nº 00053/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
Descrição Complementar: Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional
novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 265/70/R16, tipo sem câmara, com padrão de qualidade
Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 5.042,8000 Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado
na aceitação

04/10/2019
09:59:33 -

Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta recusada, considerando que o
licitante não conseguiu alcançar o valor lançado no sistema comprasnet, que

corresponde a aquisição do material e instalação.

Homologado 10/10/2019
21:42:49

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 2
Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
Descrição Complementar: Pneu veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto nacional
novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 275/80/R22,5, tipo sem câmara, com padrão de qualidade
Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 7.656,0000 Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado
na aceitação

04/10/2019
09:59:53 -

Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta recusada, considerando que o
licitante não conseguiu alcançar o valor lançado no sistema comprasnet, que

corresponde a aquisição do material e instalação.

Homologado 10/10/2019
21:42:49

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
Retornem os autos à SLC, para registros no portal

da transparência e repetição do pregão, na forma autorizada
pela Presidência, Decisão 2987 (0605934).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/10/2019, às 21:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607316 e o código CRC 8A680CB2.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
MMiinnuuttaa    

  
PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: xx de xxx de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
material ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
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banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 
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7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO E DO DESEMPATE 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
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9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 
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9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
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10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
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14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão da instalação dos pneus. 
 
15.2.  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. 
 
15.3.    Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
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17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
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a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a instalação dos pneus; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
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m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para a 
instalação dos 

pneus 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização  
da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização da 
instalação dos 

pneus 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão da instalação dos pneus. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a instalação dos pneus. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

estimado 
para os 
pneus 

(R$) 

Valor 
estimado 

para 
instalação 

(R$) 

Valor 
máximo 
estimado 

para 
aquisição 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 

 
 
 
 

5.342,80 
 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 

 
 
 
 

7.836,00 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta alterada apenas quanto ao

anexo I-A, para deixar claro o valor máximo para cada item.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 11/10/2019, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607755 e o código CRC 2703D94E.

0005276-44.2019.6.02.8000 0607755v1
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PROCESSO : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE PNEUS.

 

Parecer nº 2161 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Trata-se de análise de alterações no edital

de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019, que teve por objeto
a aquisição de pneus novos, com instalação, nos veículos
oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

A decisão 2987 da Presidência deste Tribunal
(0605934) homologou o resultado da licitação, e autorizou sua
repetição, sem prejuízo de possível revisão do Termo de
Referência, por força do fracasso do referido certame. 

Nova minuta de edital elaborada pela SLC
(0607754), que buscou sanar as impropriedades anteriores,
apenas quanto ao anexo I-A, para deixar claro o valor máximo
para cada item, sem reflexos no edital, conforme explicou a
Chefe daquela unidade (0607755). 

Desta forma, em complemento ao Parecer 1782 
(0587326), esta Assessoria Jurídica aprova, na forma do
parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93,  a minuta
do edital de licitação (0607754),  na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, objetivando aquisição de pneus novos,
com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em face de sua
regularidade jurídica. 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 14/10/2019, às 13:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 14/10/2019, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608050 e o código CRC 266B8B99.

0005276-44.2019.6.02.8000 0608050v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de outubro de 2019.

Cuida-se de procedimento tendente à aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, mediante
Pregão Eletrônico.

 

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI 0608050, frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/10/2019, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608503 e o código CRC EEF624D5.

0005276-44.2019.6.02.8000 0608503v1
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PROCESSO : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Termo de referência. Aquisição de pneus.

 

Decisão nº 3098 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Constatada a regularidade da instrução observada nos

presentes autos, sobretudo o consignado no Parecer da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral nº 2161 (0608050), que ratificou o texto
sugerido pela Seção de Licitações e Contratos - SLC, aprovo a minuta
do edital constante do evento 0607754.

 
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor
preço por item, visa à aquisição pneus, já abrangidos os custos da
necessária instalação, para suprir as necessidades da frota deste
Tribunal, observados os anexos da minuta e o teor do Termo de
Referência Ajustado (0568111) formulado pela Seção de
Administração de Prédios e Veículos.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para a

publicação e demais providências de estilo.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 18/10/2019, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609486 e o código CRC 97A4DD67.
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
 
À SLC para cumprimento da Decisão nº 3098 da

Presidência (0609486).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2019, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611030 e o código CRC 8D474FE8.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6677//22001199  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 11 de novembro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h30min. 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
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3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
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realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
material ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
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5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
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determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

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

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
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9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 

 
9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
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vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
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para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
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inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão da instalação dos pneus. 
 
15.2.  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. 
 
15.3.    Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
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excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
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d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a instalação dos pneus; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 22 de outubro de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para a 
instalação dos 

pneus 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização  
da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização da 
instalação dos 

pneus 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão da instalação dos pneus. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a instalação dos pneus. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

estimado 
para os 
pneus 

(R$) 

Valor 
estimado 

para 
instalação 

(R$) 

Valor 
máximo 
estimado 

para 
aquisição 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 
 

5.342,80 
 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
 

7.836,00 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 72 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019

 

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 11 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14h30min.
 
                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração.
 
                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
1 – DO OBJETO
 
1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus
novos, com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme especificações descritas
no Anexo I deste Edital.
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA
 
2.1.                 A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar do requerimento de sua realização por parte do
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CONTRATANTE.
 
2.2.                 O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze)
meses.
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO
                                                                                                                                                           
3.1.                     Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
 
3.2.                     Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
 
3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3 . 3 .                 No ato de envio de suas propostas, as licitantes,
exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
 
4.2.                     O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção,
no site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
4.3.                  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login
e senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
 
4.4.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
4 . 5 .                 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
5.1.                     O licitante será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.2.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5.3.                 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de
login e senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da
proposta com a descrição do material ofertado, em campo próprio, que poderá
ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
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5.4.                 Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital.
 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 5.12.
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
 
5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
5.6.                 Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
5.7.                     O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
5.8.                 Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
 
5.9.                     Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a
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termo, condição ou encargo.
 
5.10.               Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
5.11.               O simples envio da proposta será interpretado como
concordância com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste Edital.
 
5.12.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO
II.
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
6.2.                     As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
6.2.1.     A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
 
6.3.                     O sistema ordenará, automaticamente, as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
 
7.1.                     Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à
etapa competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar
lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes
imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
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7.1.1.               Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada
item ofertado.
 
7.2.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.                     O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.                     Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
que for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
7.5.                     Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
 
7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
7.6.1.          Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação deste certame licitatório.
 
7.7.                    A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo
o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
7.8.                 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
 
8.1.                 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços
pelo critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
 
8.2.                 Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos
como limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio
de pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional,
dispostos no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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8.3 .                 Será considerado vencedor deste pregão o licitante que
oferecer o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
8 .4 .                 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro
divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5.                 Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável,
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
9 – DA HABILITAÇÃO E DO DESEMPATE
 
9 . 1 .   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema
Comprasnet.
 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
                            
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
 
9 . 2 .                  No momento em que forem verificados os documentos
relativos à habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de
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registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
 
9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
9.5.                        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
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9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão
sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
 
9.7.                              Será assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
 
9.7.1.                Entende-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
 
9.7.2.                O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
 
9.7.3.                Para identificação da situação de empate, o Sistema de
Pregão Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em
coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
 
9.8.                        Após o encerramento de todos os itens, para cada item
que teve uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor
lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
 
9.9.                        Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
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III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
 
9.10.                      Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em
consideração duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
 
9.11.                      Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou
do item, o tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o
tempo será retomado de onde parou.
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 
10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço
eletrônico slc@tre-al.jus.br.
 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital
deverão ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br.
 
11 - DOS RECURSOS
 
11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
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11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção,
pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este
prazo e fechando ao término do tempo informado.
 
11.3.                      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação
de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível
a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio
para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
11.4.                      O acolhimento do recurso implica tão somente na
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
11.5.                      A falta de manifestação eletrônica de intenção de
recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
 
12.1.                      A adjudicação do objeto do presente certame será
viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da
autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do
objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso,
pela própria autoridade competente.
 
12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta
ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
 
13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
14 – DA CONTRATAÇÃO
 
14.1.                     As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
 
1 4 . 2 .                      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho,
devendo comunicar o recebimento da mesma.
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14.3.                      Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
 
14.4.                      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida
no item anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado
outro licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO  RECEBIMENTO
DO OBJETO
 
15.1.                   A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez)
dias, a contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE.
A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no
estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina
indicada por essa, cuja localização deverá ser obrigatoriamente dentro do
município de Maceió/AL, cabendo ao CONTRATANTE a entrega dos veículos a
serem manutenidos, bem como sua retirada após a conclusão da instalação
dos pneus.
 
15.2.                  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.
 
15.3.                       Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade
com as especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua
utilização.
 
15.4.                       O prazo para que se proceda às verificações, após o
recebimento provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto
do fornecimento.
 
15.5.                       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
15.6.                       O recebimento definitivo não exime o fornecedor de
responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste
termo e as normas de proteção ao consumidor.
 
15.7.                   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 16.
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16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
16.1.                     O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
16.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
16.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
 
a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em
razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de
inexecução parcial;
 
16.4.1.                 Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
16.6.                   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
16.7.                  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de

Edital 72 (0612041)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 268



prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
16.8.               Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
16.9.                            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa
que lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da
Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
 
16.10.                          O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
16.11.                          O período de atraso será contado em dias corridos.
 
16.12.                          No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
16.12.1.                 A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.          
 
16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
 
16.14.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
17 – DO PAGAMENTO
 
17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
 
17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
 

Edital 72 (0612041)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 269



1 7 . 3 .                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de
pagamento.
 
17.4.                      O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
17.5.                      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
17.6.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)        \         I= (6/100)     \     I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                            
18.1.                            As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual
deste Tribunal para o exercício 2019, alocados nos Programas de
Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento
de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
19.1.                      São obrigações do Contratante:
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
 
c) Fiscalizar a execução do contrato.
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20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
20.1.                           São obrigações da Contratada:
 
a ) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto
no item 2 deste Edital;
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO,
obedecendo às recomendações do fabricante dos veículos a serem
manutenidos;
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das
exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração,
reconhecida em cartório.
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN
no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto
aquele em que não se aplica a referida instrução;
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG
N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho
de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como
da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos
ambientais específicos;
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários para a instalação dos pneus;
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
 

1. Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19
de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da
instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental.

 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
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k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos da contratação;
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
 
21.1.               É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração,
revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
 
21.2.               As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
2 1 .3 .               As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
 
21 .4 .               Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
21.5.               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente no TRE/AL.
 
21.6.               No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
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registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
21.7 .               As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
21.8.               Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
21.9.               O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante
a sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de
Brasília/Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
21.11.             A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
 
21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
 
21.15.                    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.
 

Maceió/AL, 22 de outubro de 2019.
 
 

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

 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0612039.
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Em 22 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/10/2019, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612041 e o código CRC 6D9A6A46.

0005276-44.2019.6.02.8000 0612041v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-D ivulgação 22/10/2019 14:18:32 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 24/10/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00067/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0005276-44.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional

Quantidade de Itens

2

Objeto

Aquisição de pneus novos, com instalação, nos veícu los oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regio nal 
Eleitoral de Alagoas, conforme especificações descr itas no Anexo I do Edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da
Licitação

24/10/2019 A partir de  24/10/2019  às 08:00 Em 11/11/2019  às 14:30

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di... https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

1 of 1 22/10/2019 14:19
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 22/10/2019 14:19:02 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação

00067 / 2019

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão
 Concorrência
 Tomada de Preços
 Convite
 Concurso

Revogada
Anulada
Suspensa

 Tradicional
 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão Eletrônico 00067/2019 Tradicional
Aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Reg...

Licitação A
Publicar

Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

1 of 1 22/10/2019 14:20
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 22/10/2019 14:19:52 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação

00067 / 2019

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão
 Concorrência
 Tomada de Preços
 Convite
 Concurso

Revogada
Anulada
Suspensa

 Tradicional
 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão Eletrônico 00067/2019 Tradicional
Aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Reg...

Licitação A
Publicar

Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 22/10/2019 14:20:13 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00067/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0005276-44.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional

Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

2 2 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Aquisição de pneus novos, com instalação, nos veícu los oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regio nal 
Eleitoral de Alagoas, conforme especificações descr itas no Anexo I 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 Nome Função

039.674.504-06 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

24/10/2019

CPF do Responsável Nome Função

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 24/10/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro

Farol

Município/UF

27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax

82 21227764 7765

Entrega da Proposta

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

Abertura da Licitação

Em 11/11/2019  às 14:30  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

22/10/2019  às 14:17 954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500067201900001 12125086
22/10/2019

14:17
95447083400 24/10/2019

Em
Editoração

22/10/2019
14:17

Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 22/10/2019 14:20:36 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00067/2019 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

2 2 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item
Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

tente? Ação

1 M
31291 - Pneu
veículo
automotivo

- 10 Unidade Menor Preço - Não - - Sim Visualizar

2 M
31291 - Pneu
veículo
automotivo

- 6 Unidade Menor Preço - Não - - Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

SIASGnet-DC - Itens da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 22/10/2019 14:21:35 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00067/2019 Eletrônico Tradicional

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Material 31291 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada

Pneu veículo automotivo construção radial, certific ado pelo INMETRO, produto nacional novo, não recond icionado 
e / ou remanufaturado, dimensões 265/70/R16, tipo s em câmara, com padrão de qualidade Continental, Bri dgestone, 
Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)

10 Unidade Menor Preço 5.342,80

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 10

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fab ricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

02/10/2019 5.342,00 33.250.732/0001-99 MECANICA MEDEIROS LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 22/10/2019 14:22:01 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00067/2019 Eletrônico Tradicional

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

2 Material 31291 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada

Pneu veículo automotivo construção radial, certific ado pelo INMETRO, produto nacional novo, não recond icionado 
e / ou remanufaturado, dimensões 275/80/R22,5, tipo  sem câmara, com padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)

6 Unidade Menor Preço 7.836,00

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 6

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fab ricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

02/10/2019 7.836,00 33.250.732/0001-99 MECANICA MEDEIROS LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 2 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações
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Nº 207, quinta-feira, 24 de outubro de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0005276-44.2019. Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
especificações descritas no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/10/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00067-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 22/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000809-22.2019. Objeto: Prestação de serviço com fornecimento de material
e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual
sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.. Total de Itens
Licitados: 11. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00068-2019. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/11/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 22/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0006877-85.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de
copeiragem, conforme especificações constantes no Anexo I-A do Edital.. Total de Itens
Licitados: 21. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00069-2019. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/11/2019 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 - UASG 70029

Nº Processo: 0002124-58.2019. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição
de material permanente (mobiliário).. Total de Itens Licitados: 42. Edital: 24/10/2019 das
12h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00019-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 23/10/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 27/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: B EAT R I Z
BRUST DE SOUZA - ME, CNPJ 22.327.937/0001-09. Objeto: Bandeja aço inox, sel alças, 480
mm x 320 mm (90 UN), valor unitário R$ 36,80; Coador de pano (150 UN), valor unitário
R$ 7,10; Mexedor plástico tipo palheta, 11 cm de comprimento (250 PCT), valor unitário R$
5,19; Xícara de porcelana, cor branca, 75 ml com pires (960 UN), valor unitário R$ 8,60.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 28/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: CO M E R C I A L
TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 22.906.038/0001-60. Objeto: Acendedor
multiuso (160 UN), valor unitário R$ 29,99; Kit ligação flexível para instalação de gás,
mangueira com malha em aço inoxidável (15 UN), valor unitário R$ 50,57; Porta copos,
material aço inox, formato redondo, 12 cm de diâmetro (8 PCT), valor unitário R$ 152,98;
Porta-filtro para filtro de papel nº 102, valor unitário R$ 25,43. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 29/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: JGB DA
AMAZONIA EIRELI, CNPJ 15.811.644/0001-37. Objeto: Copo descartável, material isopor
(EPS), 180 ml (1.600 PCT), valor unitário R$ 2,67; Copos descartáveis, tipo PP
(polipropileno), 200 ml, valor unitário R$ 2,36. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 30/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: JR
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto: Bule
inox, capacidade 1 litro (6 UN), valor unitário R$ 116,96. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 31/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: LG FURTADO
BRAGA ME, CNPJ 23.917.074/0001-92. Objeto: Copos descartáveis, tipo PP (polipropileno),
80 ml (2.500 PCT), valor unitário R$ 2,21; Garrafa térmica inox de 2,2 litros (200 UN), valor
unitário R$ 131,11; Garrafa térmica inox de 1~1,2 litros (350 UND), valor unitário R$
107,66; Guardanapos de papel, FOLHA SIMPLES (2.880 PCT), valor unitário R$ 0,64.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 32/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: NB
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ
20.425.201/0001-48. Objeto: Porta copos, material aço inox, formato redondo, 9 cm de
diâmetro (90 PCT), valor unitário R$ 45,63. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 33/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: R G XAVIER
GUIMARAES EIRELI - EPP, CNPJ 32.969.749/0001-38. Objeto: Toalha de papel folha dupla,
picotada e aerada, branca (1.360 PCT), valor unitário R$ 2,89. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 82/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: S DE O
PEDROSA - ME, CNPJ 03.987.907/0001-84. Objeto: Pasta aba e elástico, formato 240 x 350
mm, em papel cartão duplex (4.000 UND), valor unitário R$ 1,24; Pasta A-Z lombo largo
(1.000 UND), valor unitário R$ 8,18. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 83/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: R DA  S
AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CNPJ 04.003.942/0001-84. Objeto: Borracha
vinílica branca, com capa plástica protetora (960 UND), valor unitário R$ 0,60; Caneta
corretiva multiuso, ponta de metal sistema squeeze (960 UND), valor unitário R$ 2,00;
Caneta esferográfica, tinta preta (200 CX), valor unitário R$ 16,65; Caneta esferográfica,
tinta vermelha (60 CX), valor unitário R$ 17,00; Caneta para CD permanente cor preta,
ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 15,80; Caneta para CD permanente cor
vermelha, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 15,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta preta (20 CX), valor unitário R$ 13,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta verde (20 CX), valor unitário R$ 14,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta vermelha (40 CX), valor unitário R$ 14,00; Pasta A-Z lombo
estreito (1.000 UND), valor unitário R$ 7,00; Pasta plástica aba e elástico, em polipropileno
(2.000 UND), valor unitário R$ 1,12; Pasta plástica tipo L, formato A4 (150 UND), valor
unitário R$ 0,40; Prendedor/presilha metálica para crachá, tipo jacaré (20 PCT), valor
unitário R$ 39,00; Tinta preta para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$
2,60; Tinta verde para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$ 3,00; Tinta
vermelha para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$ 2,65. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 84/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: DIONNES DA
S GAMA, CNPJ 09.010.591/0001-52. Objeto: Caneta esferográfica retrátil com tinta PRETA
(250 CX), valor unitário R$ 24,14. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 85/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: T DA S
LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ 10.847.885/0001-12. Objeto: Apontador
manual para lápis com depósito retangular (480 UND), valor unitário R$ 0,55; Caneta
esferográfica, tinta azul (1.000 CX), valor unitário R$ 16,60; Caneta fixa bolinha, com fita
dupla face, para balcão com corrente de metal (300 UND), valor unitário R$ 19,80; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor amarela (240 CX), valor unitário R$ 9,05; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor laranja (120 CX), valor unitário R$ 9,00; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor violeta (120 CX), valor unitário R$ 9,50; Caneta
para CD permanente cor azul, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 19,90;
Caneta para CD permanente cor verde, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário
R$ 17,90; Lápis preto cilíndrico grafite HB nº 2 (30 CX), valor unitário R$ 21,05; Lapiseira
recarregável 0.7 mm (480 UND), valor unitário R$ 2,01; Pincel atômico com tinta
permanente cor verde (100 CX), valor unitário R$ 15,20; Pasta ofício, em papel cartão
duplex (4.000 UND), valor unitário R$ 1,00; Pasta catálogo, cor preta, com 100 Envelopes
plásticos PP Grosso (20 UND), valor unitário R$ 9,18; Pasta ofício, em polipropileno, com
grampo trilho plástico (2.000 UND), valor unitário R$ 0,93; Pasta plástica aba e elástico,
lombo 30 mm, 235 x 350 mm (300 UND), valor unitário R$ 1,41; Pasta plástica aba e
elástico, lombo 25 mm, 180 x 245 mm (1.500 UND), valor unitário R$ 1,99. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 86/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: IDPROMO
COMÉCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 17.791.755/0001-54. Objeto: Cordão para crachá
personalizado Impressão digital (2.000 UND), valor unitário R$ 2,65; Cordão para crachá,
personalizado impressão em Silkscreen (3.000 UND), valor unitário R$ 2,31;
Prendedor/ponteira para pendrive, Cor branca (3.000 UND), valor unitário R$ 0,4069;
Prendedor/ponteira para pendrive, Cor preta (3.000 UND), valor unitário R$ 0,4069.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 87/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: L.G.
FURTADO - ME, CNPJ 23.917.074/0001-92. Objeto: Caneta esferográfica escrita fina, tinta
azul (60 CX), valor unitário R$ 22,90; Caneta esferográfica escrita fina, tinta vermelha (10
CX), valor unitário R$ 24,19; Pincel marcador para quadro branco, com tinta azul (40 CX),
valor unitário R$ 17,19. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 88/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: PAPER SHOP
COMERCIAL - LTDA, CNPJ 63.726.400/0001-07. Objeto: Apontador manual para lápis, tipo
mesa, com reservatório (80 UND), valor unitário R$ 23,90; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor azul (120 CX), valor unitário R$ 9,22; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor rosa (120 CX), valor unitário R$ 9,38; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor verde (120 CX), valor unitário R$ 9,19; Pincel atômico com tinta
permanente cor azul (400 CX), valor unitário R$ 13,98; Pincel atômico com tinta
permanente cor preta (200 CX), valor unitário R$ 11,48; Pincel atômico com tinta
permanente cor vermelha (200 CX), valor unitário R$ 11,17. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 89/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: H O L A N DA
PAPELARIA - EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70. Objeto: Caneta esferográfica retrátil com
tinta azul (250 CX), valor unitário R$ 25,86; Caneta esferográfica retrátil com tinta
vermelha (125 CX), valor unitário R$ 28,73; Caneta esferográfica escrita fina, tinta preta (20
CX), valor unitário R$ 25,21; Grafite HB, 0,7 MM, tubo plástico com 12 minas (240 TUBO),
valor unitário R$ 0,74; Tinta azul para pincel/marcador permanente (480 FRASCO), valor
unitário R$ 3,99. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 112/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SCORPION
INFORMATICA EIRELI, CNPJ 04.567.265/0001-27. Objeto: HD Externo, 1 TB, cor preto, USB
3.0, taxa de transferência: ~5.0 GB (10 UND), valor unitário R$ 302,91. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 113/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SEGINFO
COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ 05.807.475/0001-08. Objeto: Cartão de
memória SDHC 8 GB (100 UND), valor unitário R$ 29,86. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 114/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: FAMAHA -
COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07. Objeto: Apoio

de pulso para teclado, fabricado em gel, na cor preta, base antideslizante (500 UND), valor
unitário R$ 15,00; Conector de rede RJ45 macho, compatível com cabo UTP sólido e cabo
UTP flexível, CAT5E 568-C.2 RoHS, corpo Termoplástico não propagante a chama (10.000
UND), valor unitário R$ 0,14; Mouse Pad com apoio para pulso, formato ergonômico
ambidestro (500 UND), valor unitário R$ 10,51. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 115/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada:
INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ 10.807.978/0001-13. Objeto:
Leitor universal externo, tipo USB, com LED indicador, para cartões de memória (50 UND),
valor unitário R$ 18,64; Cabo extensor USB 2.0 (300 UND), valor unitário R$ 7,66. Validade
do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 116/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SOLARIS
TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ 11.099.588/0001-07. Objeto: Cabo de força novo padrão
Brasileiro, 3 pinos (2P+T - 250V), compatibilidade para monitor, PC e Eletrônicos,
certificado pelo INMETRO (150 UND), valor unitário R$ 11,76. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.
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}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYL�ZNOYNVYm

L

L

{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TN�ZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYUwLhZsLZLZ{�TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L

hlLMLhZsgXVhY��ZLTsL\ThZNN�XhVYL\YULYe|XTYUL�Yl�L\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\�XhVYLs|XVsYL\TL�}LdONVXOYlL\VYUL
�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm

L

L

\lLaYLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUwLTeTON�XVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYN�ZLgsL�NTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUT�YsLXThTUUiNVZUwLYL
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

K

K

{|}|~�����������{��������������{�����{��������

K

��|}��|��|����������

KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K

������±������±{²�̄±���³�«́µ�́©«¶����·�������{������̄�{������

UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXŴbKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEŴG_ẀaJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXŴKp̂MGHJFŴKLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK̂MRWGNKMK
FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi

jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K

Qp�oUKj»¹»mnUK�pº�UºÁjK�pKjojÂ½U
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./0123456/780/98:4;80/<=/49>327=?@8/>15A1B15C01CD/AE=5=917:1/=/7@8/

8B015;F7A4=/<80/51G154<80/>547AH>4806/>840/=0/1I42J7A4=0/A87:4<=0/780/1<4:=40/<1/

E4A4:=?@8/<1;19/015/4087K94A=06/2=5=7:47<8/=/>=5:4A4>=?@8/<1/:8<=0/=0/19>510=0/L31/

:19/51=E/A87<4?@8/<1/G8571A4917:86/1/01519/5=M8D;140/1/>58>85A487=40/=8/8BN1:8/

E4A4:=<8O///

PQRSTQUVWQRSPXSVTYZ[\X]̂ QSS

./_9>327=7:1/̀/19>510=/7=A487=E6/5123E=5917:1/A870:4:3H<=6/<1;4<=917:1/

L3=E4G4A=<=/1/:1A74A=917:1/=>:=/>=5=/E4A4:=5/1/A87:5=:=5/A89/=/=<94740:5=?@8/>aBE4A=/19/

215=E6/=:3=/78/A89̀ 5A48/=:=A=<40:=/1/;=51N40:=/<1/>71306/AF9=5=0/<1/=5/1/>58:1:8510/

>=5=/AF9=5=0/<1/=56/<1/<4;15080/98<1E80/1/=>E4A=?b10O/c8/L31/01/51G1519/=80/>71306/

AF9=5=0/1/>58:1:8510/<1/AF9=5=0/<1/=56/A8915A4=E4M=/9=5A=0/<1/49>85:=?@8/5123E=5O/

.0049/A898/423=E917:1/A8915A4=E4M=/>58<3:80/5123E=5917:1/49>85:=<80/>85/:15A14580O/

d0/>58<3:80/>85/1E=/A8915A4=E4M=<806/10>1A4=E917:1/78/L31/01/51G151/=80/>7130/1/

AF9=5=0/<1/=56/0@8/4<17:4G4A=<80/A89/01E8/<1/A87:58E1/<1/L3=E4<=<1/1/<1;4<=917:1/

A15:4G4A=<806/=:17<17<8/47:125=E917:1/=0/7859=0/:̀A74A=0/B5=04E145=0/;4217:106/

19=7=<=0/<8/A89>1:17:1/e52@8/G40A=E4M=<85/1/A15:4G4A=<856/:=40/A898/8/f123E=917:8/

g̀A74A8/fgh/ij6/A89/=;=E4=?@8/<8/_h./k/_70:4:3:8/<1/h3=E4<=<1/.3:898:4;=6/=/l85:=54=/

_cmngfd/7o/p6/<1/ji/<1/N=71458/<1/qrrr/1/=/c859=/_cmngfd/7s/c_nthu.vCrii6/<1/

N3Ew8/<1/qrrrO/t1/>8001/<8/1<4:=E/19/:1E=6/A870:=:83/=/1I40:J7A4=/<1/455123E=5/
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KOH@AED;DH;F?@RFHDH;LAF;TN?FRTODJO_D?;@CFAH;O?@NREDKNH;KF;LADJOKDKFG;DN;?FCNHG;

HO?OJDR;DNH;CDTONCDOHG;@NOH;@NHHAF?;MFREO[OTDKN;KN;>Ẁ XabcG;BDRDCEODG;HPN;KF;
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()*++,-.,(,/012324*)/567,89:;2</,02)=*/>,2302)=*/,7?,@?30/<273/;>,0=,A?/;A?=),074,

B70=)=4,0/,C3267>,074,D4*/074>,07,E24*)2*7,F=0=)/;,=,074,G?32<H8274>,7:=0=<=)I,/74,

8)23<H8274,0/,;=J/;20/0=>,218=447/;20/0=>,17)/;20/0=>,8?:;2<20/0=>,=,*/1:K1,/7,

4=J?23*=L,M+++N,OOP,Q,)=44/;R/074,74,</474,=48=<2@2</074,3/,;=J24;/567>,/4,7:)/4>,

4=)R2574>,<718)/4,=,/;2=3/5S=4,4=)67,<73*)/*/074,1=02/3*=,8)7<=447,0=,;2<2*/567,

89:;2</,A?=,/44=J?)=,2J?/;0/0=,0=,<73025S=4,/,*7074,74,<73<7))=3*=4>,<71,<;I?4?;/4,

A?=,=4*/:=;=5/1,7:)2J/5S=4,0=,8/J/1=3*7>,1/3*20/4,/4,<73025S=4,=@=*2R/4,0/,

8)7874*/>,374,*=)174,0/,;=2>,7,A?/;,471=3*=,8=)12*2)I,/4,=T2JU3<2/4,0=,A?/;2@2</567,

*K<32</,=,=<73V12</,230248=34IR=24,W,J/)/3*2/,07,<?18)21=3*7,0/4,7:)2J/5S=4+�

X�������������������Y��

�������Z���[\������]�̂_����̀����������a����Z������������������������b���Z�c�

������������d������������������������������������������������������������������

�������e��������Z�����[\������]�̂$����f����������������Z����������������������	��Z�

���������	
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��������c����������d����������������������������������������������Z�����������
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�������Z���������������������	���������������������������i�����g�����������������Z���

j����f�������%�����������������f����������d���������������������������������Z�

�����������������������������������������������������	������������������	���

������d���������������	
��������a�����������������������k���������������������

��������������������������������X�����#]Z�l̂��"Y'��

()*+,-+m,M+++N,n,o+m,p,R=0/07,/74,/J=3*=4,89:;2<74L,,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.
Sr. Chefe SAPEV.
 
Considerando o evento sei nº 0613725, Impugnação ao
Instrumento Convocatório, Pregão 67/2019, aquisição de
peneu, com fundamento no item 10.1, e 10.1.1 do Edital em
questão, sirvo-me do presente para solicitar o
pronunciamento da Unidade de V.Sª, exclusivamente quanto
às questões técnicas reportadas na peça impugnatória.
Reitero o conteúdo do item 10.1 e 10.1.1 do Edital:
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico
slc@tre-al.jus.br. 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção
responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/10/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613725 e o código CRC 5F273BE9.

0005276-44.2019.6.02.8000 0613725v1
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DESTA, 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - AL 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 67/2019 

 

LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, com sede em Curitiba - PR, na Avenida Marechal Floriano Peixoto 

nº. 7903 Lojas 12 Bairro Hauer, CEP: 81.670-000 CNPJ sob o n°. 13.545.473/0001-16, 

representada legalmente por SR. KAUE MUNIZ DO AMARAL, brasileiro, inscrito no 

CPF sob o nº. 074.127.859-66 e no RG sob o nº. 10.117.444-1 SSP/PR, vem à 

presença de V. Exa., para, com fundamento no artigo 41, §2º, da Lei nº. 8.666/93, 

apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL diante das razões de fato e de direito adiante 

explicitadas.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

Preliminarmente, é de se assinalar que a presente impugnação é tempestiva, 

tendo em vista que a data marcada para a sessão de abertura da licitação é 

11/11/2019, e hoje é dia 24/10/2019, portanto antes da data de abertura das 

propostas, consoante o disposto no artigo 41, §2º, da Lei nº. 8.666/93, como segue:  

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência [...],”.   

DA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE  

O princípio da isonomia tem fundamento no art. 5º da Constituição Federal e 

está preceituado no art.3º da Lei nº. 8.666/93 cujo teor transcreve abaixo:   

“Art.3º A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia 

Requerimento LICITANTE IMPUGNAÇÃO EDITAL (2) (0613748)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 296



 

2 
 

e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da  

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade  

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes  

são correlatos.” 

§1º É vedado aos agentes públicos:  

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou  

distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra  

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato;  

A seguir, nos motivos da impugnação perceber-se-á claramente a não 

observância dos referidos princípios, pois as exigências contidas nos editais de 

licitação devem ser isonômicas, garantindo a participação de todas as empresas que 

tem real condição de fornecimento, e serem razoáveis e proporcionais ao objeto 

licitado.   

DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO  

Nossa empresa vem por meio deste documento, IMPUGNAR referente ao do 

pregão 67/2019, pois como transcreve em EDITAL, é solicitado SERVIÇO DE 

MONTAGEM do OBJETO da licitação, e nossa empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE 

PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA fornecedora apenas de PNEUMÁTICOS não poderá 

participar do certame, pois é localizada em outro estado dificultando e não havendo a 

possibilidade de se diligenciar até o município sediada a Administração Pública para 

Requerimento LICITANTE IMPUGNAÇÃO EDITAL (2) (0613748)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 297



 

3 
 

realização da MÃO DE OBRA, trazendo ônus e afetando os princípios da IGUALDADE 

e da RAZOABILIDADE. 

DO PEDIDO  

Face ao acima exposto, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia 

e economicidade bem como à legislação complementar já referida, pede que Vossa 

Senhoria se digne rever os Atos deste Órgão, como possibilita a Lei, e, por justiça:  

a) seja excluído do EDITAL o SERVIÇO E MONTAGEM, com intuito de 

ampliação da disputa e a participação de empresas especializadas pelo fornecimento 

de PNEUS que comprovadamente reúnam condições para licitar e contratar com este 

Órgão, observadas as questões de garantias, especificação e qualidade, bem como 

todas as normas técnicas brasileiras vigentes;  

c) Determinar, que nas futuras licitações, para efeito de habilitação dos 

interessados, abstenha-se de fazer exigências que excedam aos limites fixados nos 

artigos. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 1993;  

19. Supletivamente, sendo necessário, sejam encaminhadas as anexas razões 

à apreciação da autoridade superior, forte no que dispõe o art. 109 da Lei 8.666/93, 

para que analise e decida em última instância, no intuito de reformar a regra ora 

impugnada.  

CONCLUSÃO  

Pelo exposto, espera a empresa impugnante. O acolhimento e provimento da 

presente impugnação, a fim de que se corrijam os vícios detectados no Edital, 

fazendo-se valer então os princípios acima expostos e, na forma da lei, proceder aos 

procedimentos necessários à redesignação da data do certame.   

 

Termos no quais, pede deferimento.  

Curitiba, 24 de Outubro de 2019. 
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KAUE MUNIZ DO AMARAL 

PROPRIETARIO 

RG: 10.117.444-1 

CPF: 074.127.859-66 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.
 Senhor Pregoeiro,
 
 Trata-se impugnação, tempestiva, formulada pela

empresa Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças LTda., inscrita
no CNPJ nº 13.545.473/0001-16, eventos 0613720 e 0613748,  a qual
se insurgiu contra regra firmada no Pregão Eletrônico nº 67/2019,
evento 0612039,  nomeadamente condição para participação no
certame, redação do Anexo I-A, do termo de referência ao aludido
edital, grafada nos seguintes termos:

 
"Item 1: Pneu veículo automotivo construção radial,

certificado pelo INMETRO, produto nacional novo, não
recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 265/70/R16, tipo
sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone,
Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

Item 2. Pneu veículo automotivo construção radial,
certificado pelo INMETRO, produto nacional novo, não
recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 275/80/R22,5, tipo
sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone,
Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO." GRIFO NOSSO

 Em sua petição, firma a peticionária a tese de que
referida condição é restritiva, vez que, a exigência do Edital de
Pneus de fabricação Nacional é equívoca, visto que diversos veículos
fabricados no Brasil saem com pneus importados de fábrica, vedando
à oferta de produtos importados, ferindo violentamente o princípio
constitucional da isonomia.

  Em prevalecendo a tese da peticionária, restaria a
anulação do certame, a cargo da autoridade máxima deste Regional, 
a revisão do Termo de Referência, mediante a simples retirada da
regra sob censura (produto nacional novo), colhimentos de novas
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propostas de preços e republicação de nova data para realização do
certame.

Em razão do outro pedido, evento 0613748, "retirada da
montagem dos pneus", não entendemos como razoável, pois
acarretaria um maior ônus para a Administração, na descentralização
de contratos. Entendemos da mesma forma que não fere a
competividade, tão pouco geraria maior ônus ao contratado, visto
que os serviços de instalação na sua grande maioria, são fornecidos
gratuitamente, sem duvidar que o contratado poderá terceirizar.

  Em anexo, o novo Termo de Referência com as devidas
alterações, evento 0613964.

  Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 25/10/2019, às 09:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613930 e o código CRC A5A975ED.
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

 
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
1.1  Aquisição  de  pneus  novos  com  instalação  nos  veículos  oficiais
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

2. Justificativa
2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar
segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido
e eficaz das demandas.

3. Quantidade e
Especificações

3.1 As constantes nos anexos deste Termo.

4. Prazo para
realização dos

serviços

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização
dos serviços por parte do CONTRATANTE.

5. Pagamento

5.1  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios
e Veículos.
5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês
de sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência.

6. Da garantia
6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de
12  (doze)  meses,  sem  qualquer  ônus  para  a  contratante.  O  prazo  de
garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal.

7. Local de
realização dos

serviços

7.1  A  instalação  dos  bens  adquiridos deverá  ser  realizada,
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja
possível,  em  oficina  indicada  por  essa,  cuja  localização  deverá  ser
obrigatoriamente  dentro  do  município  de  Maceió/AL,  cabendo  ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como
sua retirada após a conclusão dos serviços.

8. Disposições
Finais

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca,
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante
dos veículos a serem manutenidos.
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental,
nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  mediante
apresentação de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura
do contrato.
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica
a referida instrução.
8.4 A CONTRATADA deverá  adotar,  no  que  couber,  as  disposições  da
Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  N°  01,  de  19  de  janeiro  de  2010;  da
Resolução  CONAMA Nº  362,  de  23  de  junho  de  2005;  da  Resolução
CONAMA Nº 416,  de 30 de setembro de 2009;  em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a
viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  dos  impactos  ambientais

1
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específicos.
8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.
8.6 A  CONTRATADA  deverá  respeitar  as  Normas  Brasileiras  –  NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos.
8.7 A CONTRATADA  deverá atender às disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas
no  momento  da  execução  dos  serviços,  para  que  seja  assegurada  a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

Maceió/AL, 25 de outubro de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

2
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ANEXO I

Item                                            Descrição Unid. Quant.
estimada.

  1

Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  265/70/R16,  tipo  sem  câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      10

  2

Pneu  veículo  automotivo  construção  radial,  certificado  pelo
INMETRO,  produto  novo,  não  recondicionado  e  /  ou
remanufaturado,  dimensões  275/80/R22,5,  tipo  sem câmara,  com
padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.

  UN      06

3
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ANEXO II

VEÍCULO A SEREM MANUTENIDOS QUANT. PNEUS E VALVULAS
L 200 – Ano de Fabricação 2015/2016,

Combustível: Diesel
Placa QLD  - 1770

2

L 200 – Ano de Fabricação 2015/2016,
Combustível: Diesel
Placa QLD – 0350

4

L 200  – Ano de Fabricação 2015/2016,
Combustível: Diesel 
Placa QLD – 0340

2

L 200 – Ano de Fabricação 2013/2014,
Combustível: Diesel

Placa ORI - 3539
2

 CAMINHÃO FORD CARGO 1319 – Ano de
Fabricação 2013/2013, Combustível: Diesel

Placa QLB – 3471
6

4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.
 Senhor Pregoeiro,
 
 Trata-se impugnação, tempestiva, formulada pela

empresa Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças LTda., inscrita
no CNPJ nº 13.545.473/0001-16, eventos 0613720 e 0613748,  a qual
se insurgiu contra regra firmada no Pregão Eletrônico nº 67/2019,
evento 0612039,  nomeadamente condição para participação no
certame, redação do Anexo I-A, do termo de referência ao aludido
edital, grafada nos seguintes termos:

"Item 1: Pneu veículo automotivo construção radial,
certificado pelo INMETRO, produto nacional novo, não
recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 265/70/R16, tipo
sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone,
Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

Item 2. Pneu veículo automotivo construção radial,
certificado pelo INMETRO, produto nacional novo, não
recondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 275/80/R22,5, tipo
sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone,
Goodyear, Michelin ou Pirelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO." GRIFO NOSSO

 Em sua petição, firma a peticionária a tese de que
referida condição é restritiva, vez que, a exigência do Edital de
Pneus de fabricação Nacional é equívoca, visto que diversos veículos
fabricados no Brasil saem com pneus importados de fábrica, vedando
à oferta de produtos importados, ferindo violentamente o princípio
constitucional da isonomia.

Resta claro, a necessidade da alteração do termo
"nacional", razão pela qual segue novo Termo. 

Em razão do outro pedido, evento 0613748, "retirada da
montagem dos pneus", não entendemos como razoável, pois
acarretaria um maior ônus para a Administração, na descentralização
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de contratos. Entendemos da mesma forma que não fere a
competividade, tão pouco geraria maior ônus ao contratado, visto
que os serviços de instalação na sua grande maioria, são fornecidos
gratuitamente, sem duvidar que o contratado poderá terceirizar.

  Em anexo, o novo Termo de Referência com as devidas
alterações, evento 0613964.

  Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 25/10/2019, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614171 e o código CRC 898DAF06.

0005276-44.2019.6.02.8000 0614171v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.
Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas
 
Referência: Impugnação Edital Pregão Eletrônico nº
67/2019
 
Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações
descritas no Anexo I deste Edital.
 
1º Preliminarmente
 
Trata-se de impugnação ao Ato Convocatório, Pregão
Eletrônico 67/2019, requerido pela Empresa LOKAUTO
COMÉRCIO DE PENEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com
sede em Curitiba-PR, CNPJ 13.545.473/0001-16.
Presentes os pressupostos processuais e assinalado a
tempestividade da impugnação, com fulcro no item 10 do
Edital em tela passamos a decidir.
 
2º Razões do Impugnante.
 
Restringe-se, em duas peças distintas, a solicitação da
exclusão no texto editalício da exigência de produtos
exclusivamente de fabricação nacional e, na segunda
impugnação, requer a retirada da exigência de serviço de
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montagem de pneus.
Fundamenta as irresignações nos princípios constitucionais
da isonomia, da razoabilidade e proporcionalidade.
 
3º Pronunciamento da Unidade Requisitante,
responsável pela Elaboração do Termo de Referência,
Edital 67/2019 TRE-AL
 
Questionada pelo pregoeiro nos autos do Processo eletrônico
de nº , alega, resumidademente, que a impugnante guarda
razão no argumento relativo à procedência da fabricação do
pneu ser exclusivamente nacional, e quanto à segunda peça
impugnatória, entende não ser razoável, pois criaria uma nova
demanda para Administração, não auferindo vantagens ou
economicidade ao ente público.
 
4º Fundamentos da Decisão:
 
O Ato Convocatório, Pregão 67/2019, em especial, Termo de
Referência Anexo I-A, sob a responsabilidade de sua
elaboração da Unidade Requisitante e aprovação pelas
Unidades de competência deste Regional, ratificaram que os
produtos a serem contratados deveriam ter a procedência
nacional.
É notório a ausência de dispositivo legal, composição das
normas de regência da modalidade Pregão Eletrônico, que
justifique a preferência a produtos exclusivamente nacionais
aos importados, salvo em igualdade de condições de
participantes nos certames licitatórios, ocasião na qual a
utilização da presente exceção haje como critério de
desempate, fulcro na Lei 12.349/2010, esta tem a finalidade
protecionista e de desenvolvimento nacional, reiterando os
princípios constitucionais a serem seguidos pelos Gestores:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
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legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.”
Nesse sentido, os argumentos da primeira peça impugnatória
guarda fundamentações lógicas e jurídicas que justificam o
reconhecimento da necessidade de exclusão do expressão
“nacional” do Termo de Referência, Anexo I-A, Edital 67/2019
TRE-AL, nitidamente anti-isonômica.
A segunda peça impugnatória traz argumentos relacionados
com a necessidade da Administração excluir a instalação do
material pretenso.
No entanto, acertadamente, a Unidade Requisitante, no
momento da elaboração do Termo de Referência, considerou a
realização da montagem como uma necessidade, pois a
descentralização de contratos a serem geridos, aquisição e
montagem de pneus, decorreria de maior ônus ao poder
público, gerando custos adicionais aos cofres públicos, sem
olvidar que é contraditório ao princípio da eficiência na
Administração Pública, razão pela qual a presente exigência
não vem a comprometer a competitividade do certame,
tampouco gerar maior ônus ao um possível contratado, desta
feita, reiteramos a definição do Princípio da Eficiência pelo
Jurista Alexandre de Moraes da seguinte forma:
“Princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração
Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do
bem comum, por meio do exercício de suas competências de
forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz,
sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a
melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira
a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade
social.” (Direito Constitucional Administrativo, 5ª ed., p.294)
 
5º Decisão Pregoeiro
 
Com fulcro nas fundamentação lógicas e jurídicas, decide o
Pregoeiro por julgar parcialmente procedente as impugnações
interpostas pela empresa LOKAUTO COMÉRCIO DE
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PENEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com sede em Curitiba-
PR, CNPJ 13.545.473/0001-16, para aceitar o argumento
da exigência de fornecimento de pneus “NACIONAIS”,
deixando de reconhecer a procedência da
fundamentação relativa à montagem dos referido
material, pois a divisão da aquisição e serviços acarretaria a
desobediência ao Princípio da Eficiência da Administração
Pública, gerando gastos adicionais ao poder público.
 
6º Retificação de Ato Convocatório
 
Pelo exposto, sendo da aquiescência de V. Exmª, sugiro o
encaminhamento dos presentes autos à Autoridade
Administrativa competente para promover as ações
necessárias à efetiva alteração e consequente
republicação do Ato Convocatório.
 
Respeitosamente.
 
 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Analista Juriciário - Área Judiciária
Pregoeiro Oficial TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/10/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614230 e o código CRC 0A17ECA4.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6677//22001199  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 11 de novembro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h30min. 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
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3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
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realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
material ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
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5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
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determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

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

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
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9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 

 
9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
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vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
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para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
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inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão da instalação dos pneus. 
 
15.2.  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. 
 
15.3.    Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
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excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
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d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a instalação dos pneus; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 22 de outubro de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para a 
instalação dos 

pneus 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização  
da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização da 
instalação dos 

pneus 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão da instalação dos pneus. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a instalação dos pneus. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

estimado 
para os 
pneus 

(R$) 

Valor 
estimado 

para 
instalação 

(R$) 

Valor 
máximo 
estimado 

para 
aquisição 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicionado e / 
ou remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 
 

5.342,80 
 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicionado e / 
ou remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
 

7.836,00 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta do edital alterada  para

retirar a palavra "nacional" da descrição dos itens no Anexo I-
A.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2019, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614360 e o código CRC 4EDEF2E0.
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PROCESSO : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Impugnação. Edital. Pregão Eletrônico nº 67/2019 - aquisição de pneumáticos com serviço de montagem.

 

Decisão nº 3244 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Cuida-se de impugnação atravessada nestes autos pela

empresa LOKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA,
que impugnou o edital de Pregão Eletrônico nº 67/2019, referente à
aquisição de pneus novos, com instalação, para a frota deste
Tribunal.

 
Em síntese, alegou a impugnante que a exigência de

serem os produtos ofertados de fabricação exclusivamente nacional
incidiriam em desfavor dos critérios da isonomia, da razoabilidade e
da proporcionalidade, excluindo da disputa participantes e, por isso,
atentando em desfavor do caráter abrangente que deve nortear dos
certames públicos. Mais além, suscita que, com a exigência, há
notória restrição de acesso aos participantes que comercializem
produtos de fabricação estrangeira, mesmo que com produtos que
guardem igualdade de configuração e preços compatíveis.

 
Mais além, insurge-se a impugnante pugnando também

pela exclusão, do instrumento convocatório, da exigência da
montagem por ocasião da entrega dos pneumáticos a serem
fornecidos. Justifica-se alegando que, por estar sua sede alocada em
unidade federativa diversa, padeceria em inequívoca desvantagem
por não lhe ser factível ofertar os serviços ensejando, por
conseguinte, maior ônus. Argui, no plano jurídico, nova e flagrante
ofensa aos princípios da igualdade e da razoabilidade posto que
resultaria como alijado, em termos práticos, da disputa.

 
O Senhor Pregoeiro, em seu pronunciamento, acata a

primeira das alegações e, com isso, entende caber a renovação da
peça editalícia para excluir o requisito da origem de fabricação, de
forma a que integrem o certame também concorrentes que ofertem
bens importados. Contudo, e no que diz respeito à montagem, resta
forçoso concluir que haveria significativo gravame para a
Administração a exclusão do serviço redundando na necessidade de
novo certame, resultando em ônus pelo tempo para tanto exigido
além do gravame financeiro corolário decorrente acaso adotado esse
posicionamento.

 
Tudo posto, e com base nos fundamentos fatos e jurídicos

que norteiam o feito, acato a manifestação do Senhor Pregoeiro e,
assim, julgo procedente em parte os argumentos consignados na
peça insurreta para, com isso, autorizar a realização da alteração
pugnada no instrumento convocatório, excluindo da demanda o
requisito de quem sejam os produtos ofertados exclusivamente de
fabricação nacional. Deixo de acatar, contudo, o veio impugnatório no
que diz respeito aos serviços de montagem.

 
Com isso, devolvam-se os autos à Secretaria de

Administração para a necessária publicização desta decisão e cabível
ciência à parte impugnante, além das providências referentes à
edição de novo instrumento convocatório. A seguir, que sejam os
autos direcionados à nova análise da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, praxe fundamental à validade dos processos de similar
natureza.
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Desembargador ORLANDO ROCHA FILHO

Desembargador Eleitoral no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 25/10/2019, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614388 e o código CRC DC21CA3D.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6677//22001199  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 21 de novembro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h30min. 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
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3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
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realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
material ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
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5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
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determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

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

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
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9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 

 
9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
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vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
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para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
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inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão da instalação dos pneus. 
 
15.2.  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. 
 
15.3.    Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
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excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
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d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a instalação dos pneus; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 25 de outubro de 2019. 
 
 

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

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para a 
instalação dos 

pneus 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização  
da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização da 
instalação dos 

pneus 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão da instalação dos pneus. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a instalação dos pneus. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

estimado 
para os 
pneus 

(R$) 

Valor 
estimado 

para 
instalação 

(R$) 

Valor 
máximo 
estimado 

para 
aquisição 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicionado e / 
ou remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 
 

5.342,80 
 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicionado e / 
ou remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
 

7.836,00 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 80 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019

 

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 21 de novembro de 2019

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14h30min.

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de
pneus novos, com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 – DO OBJETO

 

1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos,
com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste
Edital.

 

2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA
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2.1.                 A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE.

 

2.2.                 O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses.

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO

                                                                                                                                                           

3.1.                     Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

 

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

 

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

 

3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

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

 

4.4.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do
Decreto nº 5.450/2005).

 

4.5.                 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

5.1.                     O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13,
inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5.2.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
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eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;

b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital.

 

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

 

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

 

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

 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

 

5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.
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5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

 

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

 

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

 

5.8.                 Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.

 

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

 

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

 

5.11.               O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital.

 

5.12.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

 

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

 

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

 

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

 

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

 

7.1.                     Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

 

7.1.1.               Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada
item ofertado.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
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7.6.1.          Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
deste certame licitatório.

 

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

 

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

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

8.1.                 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

 

8.2.                 Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa
de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A
deste edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado,
e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.

 

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

 

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

 

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

 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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9 – DA HABILITAÇÃO E DO DESEMPATE

 

9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.

 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.

 

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

                            

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

 

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

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

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.

 

9.2.                  No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

 

9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
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9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

 

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

 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

 

9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

 

9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

 

9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.

 

9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

 

9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

 

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

 

9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre
ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
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9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 

9.7.                              Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

 

9.7.1.                Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

 

9.7.2.                O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

9.7.3.                Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.

 

9.8.                        Após o encerramento de todos os itens, para cada item que
teve uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último
lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora.
Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os
itens terão desempate no lance.

 

9.9.                        Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:

 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o
Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;

 

II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na
ordem de classificação;
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III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação
inicial;

 

IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

 

V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação
final dos fornecedores participantes.

 

9.10.                      Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em
consideração duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.

 

9.11.                      Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do
item, o tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

 

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

 

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

 

10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão
ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores
à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas
serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.

 

11 - DOS RECURSOS
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11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando
ao término do tempo informado.

 

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

 

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

 

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

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

 

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

 

12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

 

12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

 

13 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.
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14 – DA CONTRATAÇÃO

 

14.1.                     As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações
dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em
conformidade com este edital e seus anexos.

 

14.2.                      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.

 

14.3.                      Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

14.4.                      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

 

15.1.                   A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
a contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação
dos bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada
após a conclusão da instalação dos pneus.

 

15.2.                  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.

 

15.3.                       Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização.
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15.4.                       O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

15.5.                       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.

 

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

 

15.7.                   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 16.

 

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

 

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

 

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

 

16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:

 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;
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b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16.11.                          O período de atraso será contado em dias corridos.

 

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

 

16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

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

 

17 – DO PAGAMENTO

 

17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.

 

17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

17.3.                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

17.5.                      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

 

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)        \         I= (6/100)     \     I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

                                                            

18.1.                            As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

19.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;

 

b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e

 

c) Fiscalizar a execução do contrato.

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

20.1.                           São obrigações da Contratada:

 

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);

 

b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item
2 deste Edital;
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c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO,
obedecendo às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos;

 

d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos;

 

e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em
cartório.

 

f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de
19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se
aplica a referida instrução;

 

g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de
19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da
Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade
técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos;

 

h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários para a instalação dos pneus;

 

i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

 

i. Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro
de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para
que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental.

 

j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;

 

k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;

 

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

 

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

 

n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

 

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

 

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

 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

21.7.               As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

 

21.8.               Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

 

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

 

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

 

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

 

21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos;

ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

 

21.15.                    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária
do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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1. Objeto

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e
seus anexos.

 

2. Justificativa

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a
possibilitar segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o
atendimento rápido e eficaz das demandas.

3. Quantidade
e

Especificações
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital.

4. Prazo para
a instalação
dos pneus

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de
realização  da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE.

 

 

5. Pagamento

5. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o
recebimento da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos.

5. A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do
mês de sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos bens objeto do
presente Termo de Referência.

 

6. Da garantia

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo
período de

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de
garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal.

 

7. Local de
realização da
instalação dos
pneus

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada,
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não
seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem
como sua retirada após a conclusão da instalação dos pneus.

Maceió/AL, 25 de outubro de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

            ANEXO I

  TERMO DE REFERÊNCIA

8. A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única
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8.
Disposições
Finais

marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo às
recomendações do fabricante dos veículos a serem
manutenidos.

8. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade
Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010,
mediante apresentação de Declaração, reconhecida em cartório,
no ato da assinatura do contrato.

8. Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA
deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01,
de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º,
exceto aquele em que não se aplica a referida instrução.

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da
Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da
Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos
impactos ambientais específicos.

8. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a
instalação dos pneus.

8. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre
resíduos sólidos.

8. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais
devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para
que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental.

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
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Item Descrição Unid. Quant.
estimada.

Valor

estimado
para os
pneus

(R$)

Valor
estimado
para
instalação

(R$)

Valor
máximo
estimado
para
aquisição

(R$)

 

 

 

 

    1

Pneu veículo automotivo
construção radial, certificado
pelo INMETRO, produto novo,
não recondicionado e / ou
remanufaturado, dimensões
265/70/R16, tipo sem câmara,
com padrão de qualidade
Continental, Bridgestone,
Goodyear, Michelin ou Pirelli
devendo possuir selo de
aprovação do INMETRO.

UN 10 5.042,80 300,00

 

5.342,80

 

 

 

 

 

2

Pneu veículo automotivo
construção radial, certificado
pelo INMETRO, produto novo,
não recondicionado e / ou
remanufaturado, dimensões
275/80/R22,5, tipo sem
câmara, com padrão de
qualidade Continental,
Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo
de aprovação do INMETRO.

UN 06 7.656,00 180,00

 

7.836,00

 

 

 

                                                         ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
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Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  
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Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                     (   ) Sim                      (   ) Não

Em 28 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/10/2019, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614991 e o código CRC C5DEA5F2.

0005276-44.2019.6.02.8000 0614991v2
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28/10/2019 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoPublicacaoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarPublicaca… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-
Divulgação

28/10/2019 15:02:29 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Evento de Alteração será Publicado no D.O.U. na data de 30/10/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Evento de Alteração

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica  
Pregão 00067/2019 Eletrônico Tradicional

Objeto

Aquisição de pneus novos, com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.

Motivo do Evento de Alteração

Acolhimento de impugnação que resultou na alteração das especificações dos itens.

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Alteração Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

30/10/2019 A partir de  30/10/2019  às 08:00 Em 21/11/2019  às 14:30

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Alteração

00001 2019 000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
Solicito à SLC que junte aos autos o comprovante

de publicação, no Comprasgovernamentais, da Decisão 3244,
da Presidência (0614388), além do link de acesso à publicação
na página do Tribunal na internet.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615243 e o código CRC 78768EAF.

0005276-44.2019.6.02.8000 0615243v1
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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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019103000157

157

Nº 210, quarta-feira, 30 de outubro de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão do contrato celebrado através da nota de empenho nº
2019NE000418, entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a empresa MJD Soluções
EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo para copa e cozinha, conforme
constante do P.A. n.º TRF2-EOF-2018/00141.02. DA RESCISÃO: Fica rescindido,
unilateralmente, o contrato celebrado, no valor de R$ 3.920,00 (três mil, novecentos e
vinte reais), com lastro nos arts. 77 e 78, inciso I c/c 79, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93,
diante das informações que instruem os autos.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000982, emitida em 23/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: EDER TADEU GOZZO. Objeto: Aquisição e instalação de brasões em aço
escovado. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030.
Valor total do empenho: R$ 33.386,00 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais).
Proc. nº TRF2-EOF-2019/00247.
PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000942, emitida em 11/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI. Objeto: aquisição de material de consumo
de microinformática (Ata n.º 070/2019). 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$ 17.250,00
(dezessete mil, duzentos e cinquenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00113.05.
PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000963, emitida em 17/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. Objeto: aquisição de material de
consumo - expediente (Ata n.º 058/2019). 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$ 680,00
(seiscentos e oitenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00014.06.
PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000959, emitida em 17/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: P R DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. Objeto: aquisição de material de
consumo - expediente (Ata nº 037/2019). 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$ 2.378,80
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Proc. nº TRF2 - EO F -
2019/00014.10.
PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000981, emitida em 23/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: PLASLOPES COMÉRCIO LTDA. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção
dos sistemas telefônicos, de sonorização e de cabeamento estruturado (Ata nº 078/19).
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$ 108,99 (cento e oito reais e noventa e nove centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/00124.03.
PUBLIQUE-SE.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019

Processo nº 0016910-75.2019.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3623, de 13/08/2019, torna público que

o recebimento das propostas do Pregão Eletrônico nº 021/2019, para aquisição de
materiais de copa e cozinha para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ocorrerá até às
13h00 do dia 18/11/2019. O novo Termo de Referência estará disponível no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

São Paulo, 29 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 34/2019

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 34/2019 -
Assitência em Portfólio e Projetos de Informática - foi adjudicado e homologado à

empresa G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS (CNPJ nº 07.094.346/0001-45) com preço global
anual de R$ 799.994,61.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 29/10/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo n.º 0002457-64.2019.6.01.8000. Oitavo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
23/2015. Contratante: TRE/AC. Contratada: ASA - AGÊNCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA.-
EPP - CNPJ 11.815.892/0001-03. Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei
n.º 8.666/93, pelo período de 03 (três) meses, com início em 04/11/2019 e término em
03/02/2020, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Quarta do instrumento original.
Data de assinatura: 25/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-
Geral do TRE/AC, e Raimundo Ferreira da Silva, representante da Contratada.

Processo n.º 0003708-54.2018.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 19/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: Agro Norte Importação e Exportação LTDA, CNPJ n.º 04.582.979/0001-
04. Objeto: fornecimento de 02 (dois) veículos automotores - L200. Valor: R$ 278.200,00
(duzentos e setenta e oito mil e duzentos reais). Período de Vigência: 29/10/2019 a
29/10/2020. Dotação orçamentária: Ação - 20GP; Natureza da Despesa - 44.90.52.52; Plano
Interno - AREA VEICUL. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de
Assinatura: 28/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, e Carlos Henrique Matheus Rodrigues da Cruz, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n.º 0002371-93.2019.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
10/2019. Contratante: TRE/AC. Contratada: EVELET - EVOLUCAO EM ELETRICIDADE EIRELI -
CNPJ 08.234.283/0001-48. Objeto: promover, com fundamento no art. 65, I, a e b, e § 1º,

da Lei nº 8.666/93, alterações qualitativas e quantitativas no objeto contratual,
consistentes no acréscimo e na supressão de itens de serviços, as quais implicarão na
adição do valor de R$ 54.841,85 (cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais
e oitenta e cinco centavos). Data de assinatura: 28/10/2019. Signatários: Jonathas Santos
Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e Jose Evanir Nogueira Costa, representante
da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2019

Processo Administrativo SEI nº 0003937-50.2019.6.02.8000.
O Desembargador Orlando Rocha Filho, Presidente em exercício do TRE/AL,

homologou, em 25/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2019, cujo objeto é o
Registro de Preços de material de consumo - café, que foi adjudicado à empresa DPS
GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO., CNPJ Nº 64.106.552/0001-61, vencedora do certame
pelo valor total de R$ 17.600,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 67/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
24/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de pneus novos, com
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados:
00002 Novo Edital: 30/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir de 30/10/2019 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/11/2019, às 14h30 no
site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIDEC - 29/10/2019) 070011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 06/2019. Assinatura: 16/10/2019. P.A. nº 0000385-50.2019.6.03.8000.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 11/2019

. EMPRESA REGISTRADA: THIAGO VINICIOS ADAO
CNPJ: 30.506.467/0001-79
. Especificação Quant R$ unit. Total
. Kit de substituição de cabeçote impressão HP
Ploter DesignJet T-120 Ref. (C1Q10A), nº HP
711. Marca HP

06 995,00 5.970,00

. Kit fusor de imagem para impressora HP
LaserJet CP3525dn, Ref. (CE484A) HP Color
LaserJet 110V, rendimento de
aproximadamente 150.000 páginas. Marca HP

08 978,00 7.824,00

Ata de Registro de Preços nº 12/2019

. EMPRESA REGISTRADA: A. H. DA S. MORAES - ME
CNPJ: 02.437.839/0001-47
. Especificação Quant R$ unit. Total
. Cartucho de toner para impressora HP LaserJet
P2055DN, Ref. (CE505A). Marca
DSI/CHINAMARTE

10 44,00 440,00

. Fotocondutor para impressoras laser LEXMARK
E250D, ref. (E250X22G). Marca
DSI/CHINAMARTE

05 200,00 1.000,00

. Cartucho de toner para impressoras laser
LEXMARK E250D, ref. (E250A11L). Marca
DSI/CHINAMARTE

60 59,99 3.599,40

. Unidade de imagem para impressoras laser
SAMSUNG SL-3375-FN, ref. (MLT-R204). Marca
DSI/CHINAMARTE

40 80,00 3.200,00

. Cartucho de toner para impressoras laser
SAMSUNG SL-4020ND e SL- M4070FR, ref.
(MLTD203U). Marca DSI/CHINAMARTE

600 60,00 36.000,00

. Cartucho de toner para impressoras laser
SAMSUNG ML-3710ND e SCX 5637 FR, ref.
(MLTD205E). Marca DSI/CHINAMARTE

70 55,00 3.850,00

Ata de Registro de Preços nº 13/2019

. EMPRESA REGISTRADA: INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI - EPP
CNPJ: 20.772.716/0001-14
. Especificação Quant R$ unit. Total
. Etiqueta autoadesiva, medindo 60mmx25mm x
1, papel couchê, para impressora ARGOXOS-
214 Plus com 1000 etiquetas. Marca INLABEL

400 7,08 2.832,00

Pregão eletrônico nº 11/2019. Assinatura: 16/10/2019. P.A. nº 0000252-08.2019.6.03.8000.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 14/2019

. EMPRESA REGISTRADA: MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.870.097/0001-07
. Especificação Quant R$ unit. Total
. LINK DE ACESSO A INTERNET - PRESTADORA 1
100(Mbps)

12 3.059,16 36.709,92
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6677//22001199  
  

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 21 de novembro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h30min. 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos, com 
instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA 
 
2.1.  A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
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3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
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realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
material ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
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5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
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determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A deste 
edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

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

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.  

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
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9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
9.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.7.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
9.8. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve 
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema 
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão 
desempate no lance. 

 
9.9. Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
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vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 

 
9.10. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
9.11. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado 
de onde parou. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
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para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
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inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.         O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação dos 
bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da 
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização 
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada após 
a conclusão da instalação dos pneus. 
 
15.2.  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. 
 
15.3.    Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
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excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item 2 deste 
Edital; 
 
c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo 
às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos; 
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d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em 
cartório. 
 
f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 
de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica 
a referida instrução; 
 
g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 
de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 
25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento dos impactos ambientais específicos; 
 
h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem necessários 
para a instalação dos pneus; 
 
i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
i) Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 
2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 25 de outubro de 2019. 
 
 

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

Edital do Pregão Eletrônico nº 67/2019 -ALTERADO (0616404)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 403



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

            ANEXO I 
  TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. Objeto 

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
2. Justificativa 

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar 

segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o atendimento rápido 

e eficaz das demandas. 

3. Quantidade e 

Especificações 
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital. 

4. Prazo para a 
instalação dos 

pneus 

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de realização  
da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE. 

 
 

5. Pagamento 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e 
Veículos. 

5.2 A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do mês de 

sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega dos bens objeto do presente Termo de Referência. 

 
6. Da garantia 

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo período de 

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia 

terá início após o atesto da Nota Fiscal. 

 
7. Local de 

realização da 
instalação dos 

pneus 

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada, 
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não seja 
possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser 
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao 
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua 
retirada após a conclusão da instalação dos pneus. 
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8. Disposições 
Finais 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única marca, 
certificados pelo INMETRO, obedecendo às recomendações do fabricante dos 
veículos a serem manutenidos. 
8.2 A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 
8.3 Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA deverão ser 
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se aplica a 
referida instrução. 

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 
setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 
setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a instalação dos pneus. 
8.6 A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
8.7 A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 
momento da instalação dos pneus, para que seja assegurada a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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  ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
estimada. 

Valor 

estimado 
para os 
pneus 

(R$) 

Valor 
estimado 

para 
instalação 

(R$) 

Valor 
máximo 
estimado 

para 
aquisição 

(R$) 
 
 
 
 

    1 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicionado e / 
ou remanufaturado, dimensões 
265/70/R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 10 5.042,80 300,00 
 

5.342,80 
 

 
 
 
 
2 

Pneu veículo automotivo construção 
radial, certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicionado e / 
ou remanufaturado, dimensões 
275/80/R22,5, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, 
Bridgestone, Goodyear, Michelin ou 
Pirelli devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

UN 06 7.656,00 180,00 
 

7.836,00 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 83 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019

                                                                       

PROCESSO Nº 0005276-44.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 21 de novembro de 2019

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14h30min.

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de
pneus novos, com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 – DO OBJETO

 

1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de pneus novos,
com instalação, nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste
Edital.

 

2 – DOS PRAZOS DE INSTALAÇÃO DOS PNEUS E DE GARANTIA
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2.1.                 A instalação dos pneus será realizada no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE.

 

2.2.                 O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses.

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO

                                                                                                                                                           

3.1.                     Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

 

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

 

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

 

3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

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

 

4.4.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do
Decreto nº 5.450/2005).

 

4.5.                 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

5.1.                     O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13,
inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5.2.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
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eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;

b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital.

 

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

 

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

 

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

 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

 

5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.
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5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

 

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

 

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

 

5.8.                 Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.

 

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

 

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

 

5.11.               O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital.

 

5.12.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

 

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

 

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

 

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

 

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

 

7.1.                     Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

 

7.1.1.               Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada
item ofertado.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
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7.6.1.          Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
deste certame licitatório.

 

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

 

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

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

8.1.                 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

 

8.2.                 Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa
de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-A
deste edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado,
e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.

 

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

 

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

 

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

 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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9 – DA HABILITAÇÃO E DO DESEMPATE

 

9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.

 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.

 

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

                            

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

 

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

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

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.

 

9.2.                  No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

 

9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
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9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

 

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

 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

 

9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

 

9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

 

9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.

 

9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

 

9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

 

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

 

9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre
ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
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9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 

9.7.                              Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

 

9.7.1.                Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

 

9.7.2.                O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

9.7.3.                Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.

 

9.8.                        Após o encerramento de todos os itens, para cada item que
teve uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último
lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora.
Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os
itens terão desempate no lance.

 

9.9.                        Para efeito do disposto no item 9.7, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:

 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o
Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;

 

II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na
ordem de classificação;
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III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação
inicial;

 

IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

 

V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação
final dos fornecedores participantes.

 

9.10.                      Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em
consideração duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.

 

9.11.                      Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do
item, o tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

 

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

 

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

 

10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão
ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores
à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas
serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.

 

11 - DOS RECURSOS

Edital 83 (0616405)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 418

mailto:slc@tre-al.jus.br
http://www.comprasnet.gov.br/


 

11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando
ao término do tempo informado.

 

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

 

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

 

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

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

 

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

 

12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

 

12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

 

13 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.
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14 – DA CONTRATAÇÃO

 

14.1.                     As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações
dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em
conformidade com este edital e seus anexos.

 

14.2.                      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.

 

14.3.                      Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

14.4.                      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

 

15.1.                   A instalação dos pneus deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
a contar do requerimento de sua realização por parte do CONTRATANTE. A instalação
dos bens adquiridos deverá ser realizada, preferencialmente, no estabelecimento da
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização
deverá ser obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem como sua retirada
após a conclusão da instalação dos pneus.

 

15.2.                  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.

 

15.3.                       Os materiais serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequados à sua utilização.
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15.4.                       O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

15.5.                       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.

 

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

 

15.7.                   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 16.

 

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

 

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

 

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

 

16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:

 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;
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b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16.11.                          O período de atraso será contado em dias corridos.

 

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

 

16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

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

 

17 – DO PAGAMENTO

 

17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.

 

17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

17.3.                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

17.5.                      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

 

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)        \         I= (6/100)     \     I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

                                                            

18.1.                            As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

19.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;

 

b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e

 

c) Fiscalizar a execução do contrato.

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

20.1.                           São obrigações da Contratada:

 

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);

 

b)  Instalar os pneus no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no item
2 deste Edital;

Edital 83 (0616405)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 424



 

c) Fornecer pneus novos e de uma única marca, certificados pelo INMETRO,
obedecendo às recomendações do fabricante dos veículos a serem manutenidos;

 

d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos;

 

e) Comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigências
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em
cartório.

 

f) Utilizar material e tecnologia ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de
19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se
aplica a referida instrução;

 

g) Adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de
19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da
Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade
técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos;

 

h) Fornecer, aos empregados, os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários para a instalação dos pneus;

 

i)  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

 

i. Atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro
de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para
que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental.

 

j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;

 

k) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;

 

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

 

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

 

n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

 

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

 

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

 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

21.7.               As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

 

21.8.               Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

 

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

 

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

 

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

 

21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Descrição dos itens e preços máximos admitidos;

ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

 

21.15.                    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária
do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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1. Objeto

1.1 Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e
seus anexos.

 

2. Justificativa

2.1 A preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a
possibilitar segurança aos seus usuários e o seu regular uso, com o
atendimento rápido e eficaz das demandas.

3. Quantidade
e

Especificações
3.1 As constantes no Anexo I-A deste Edital.

4. Prazo para
a instalação
dos pneus

4.1 Prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do requerimento de
realização  da instalação dos pneus por parte do CONTRATANTE.

 

 

5. Pagamento

5. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o
recebimento da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos.

5. A CONTRATADA deverá enviar a respectiva Nota Fiscal dentro do
mês de sua emissão, que deverá ser realizada no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos bens objeto do
presente Termo de Referência.

 

6. Da garantia

6.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia miníma pelo
período de

12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de
garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal.

 

7. Local de
realização da
instalação dos
pneus

7.1 A instalação dos bens adquiridos deverá ser realizada,
preferencialmente, no estabelecimento da CONTRATADA, ou, caso não
seja possível, em oficina indicada por essa, cuja localização deverá ser
obrigatoriamente dentro do município de Maceió/AL, cabendo ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a serem manutenidos, bem
como sua retirada após a conclusão da instalação dos pneus.

Maceió/AL, 25 de outubro de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

            ANEXO I

  TERMO DE REFERÊNCIA

8. A CONTRATADA deverá fornecer pneus novos e de uma única
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8.
Disposições
Finais

marca, certificados pelo INMETRO, obedecendo às
recomendações do fabricante dos veículos a serem
manutenidos.

8. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade
Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010,
mediante apresentação de Declaração, reconhecida em cartório,
no ato da assinatura do contrato.

8. Todo o material e tecnologia utilizados pela CONTRATADA
deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01,
de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º,
exceto aquele em que não se aplica a referida instrução.

8.4 A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da
Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da
Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos
impactos ambientais específicos.

8. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a
instalação dos pneus.

8. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre
resíduos sólidos.

8. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais
devem ser aplicadas no momento da instalação dos pneus, para
que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental.

 

Maceió/AL, 17 de julho de 2019.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
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Item Descrição Unid. Quant.
estimada.

Valor

estimado
para os
pneus

(R$)

Valor
estimado
para
instalação

(R$)

Valor
máximo
estimado
para
aquisição

(R$)

 

 

 

 

    1

Pneu veículo automotivo
construção radial, certificado
pelo INMETRO, produto novo,
não recondicionado e / ou
remanufaturado, dimensões
265/70/R16, tipo sem câmara,
com padrão de qualidade
Continental, Bridgestone,
Goodyear, Michelin ou Pirelli
devendo possuir selo de
aprovação do INMETRO.

UN 10 5.042,80 300,00

 

5.342,80

 

 

 

 

 

2

Pneu veículo automotivo
construção radial, certificado
pelo INMETRO, produto novo,
não recondicionado e / ou
remanufaturado, dimensões
275/80/R22,5, tipo sem
câmara, com padrão de
qualidade Continental,
Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirelli devendo possuir selo
de aprovação do INMETRO.

UN 06 7.656,00 180,00

 

7.836,00

 

 

 

                                                         ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
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Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  
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Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                     (   ) Sim                      (   ) Não

Em 30 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/10/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616405 e o código CRC A0C2BCEC.

0005276-44.2019.6.02.8000 0616405v2
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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 outubro de 2019.
À  PREG,
para realização do certame, após a alteração do

edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/10/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616406 e o código CRC 92D2AFF3.

0005276-44.2019.6.02.8000 0616406v1
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bh\̀lcàaos�itklcmcàaos�o�]̀bkub�̀h�eortcd]oP�
-888.�
[[F�U�'$����&�"!��!��)��!��$�#$)�:�)�"!������$>����� !/�̀e�
hk\̀es�eo\vcfhes�mhbi\̀e�o� l̀cod̀fwoe�eo\gh�

Anexo IMPUGNAÇÃO EDITAL EMPRESA GL COMERCIAL LTDA (0621957)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 437



������������	
�����
�����
�����
�����������������
��
����
���
��������
��
��������
�������������
�������
��
����������������� �!�!�"�#!�!$����#%&'�$(!��
)!�*�'��!+"�,���+"&)��������+)&$(!��!-!"&.���)��
*%�*��"�,�+���"!%����)���!&,��� ������	
��
��
�	����/����

0��1�������
�����2��������3������
�
���4	����
������
��/5
���6���������������	���	
��������
��������
�7�87779�8:%&-��;����9�

<&+)�,��� ���&-&��$=��!>&'&)��*�%��-&+��)!�?�#&�&"�$=��@ABA�CAD�

CEFAGHA�IJKALI�MG@MCNAGCOBAL�A�CKPMQMAGHA�NIDI�RIDIGHMD�I�

DARKLID�ASAQKTUE�@E�EVWAHE�QEGHDIHI@E7�X�&���� �!�!�"�#!�!�!���

*�%"!�-&+���)��&+�7�YYZ�)���%"7�[\�)��]�+�"&"�&$=��̂!)!%��,���_��)����&�,����

�
����������
�����2��������3������!>&'&)���)���*%�*�+!+"!���
5
	��
��

�̀���2��������
��/�
���3���������2�	��
�������������������
����
0�
��
��
,�

����.!a� �!������+)&$(!�����!%!��!>&'&)������
	��
�����������	�
����5����
�

�����������7�

<��&���!�+��*%��!�����)�&+&�"%�"&.��&+!>&�"&%���)!.&)��

b��"&-&��"&.��)��%�a=��*�%����!>&'c+�&�,�"���!)&"���)!.!%���!%��*%!�!+"�)�����

d%&#�+���)!�]�+"������*!"!+"!e��#�&>���!'�!����d]f�*�%���%%&��%���*�!&"��)��

�&�&"�+"!g�HQK�h�I�i�����jklmnommk�p�qr�]s��%��p�tuvwxyzx{|{}{~��{����w|{��{�|{

�%"7�[��)���!&��7����q��[,�)!�-�%������)! ��)��!+"!�b��"&-&��%���&+����=��)!�

����w���w{x���������w{��x{�|ww��{yxw�y����y{|{���zxyw|{�x{��������xw���

<&+)�,��&"���!����������+��q��)��d%&#�+���)!�]�+"���)!��=�������g��

���f�<�q���!��*%��!)&�!+"���&�&"�"�%&�,�_�.!)�)����!>&'c+�&��

)!� ��� �!%�)����!+"�� �!���+-&'�%!����*%��&����)!�"!%�!&%��

��?!&�� �)&�*�"�7��

¡!����-�%��,����"%���!�+!�!���%&����%!"&-&��$=��)��!)&"���

&�*�'+�)����-&��)!� �!��!�*%��!)�� ���%%!$=��+!�!���%&���!)&�+"!���

�)! ��$=������*%!���*��"����!'�&�,�!>���&+)�����%!-!%&)���!>&'c+�&�����&���

!�!+��)��,�*!����-�"���!�-�+)��!+"������!'�&%�!>*��"��g��

�

F¢DMHE�

Anexo IMPUGNAÇÃO EDITAL EMPRESA GL COMERCIAL LTDA (0621957)         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 438



����������������	�����
���	������������������

���	������������������	������
����	�������	�����

���������������� �!��"� #��!�$� �����"%�&#�!���#�$%�$�&'#�!��

(�%)�&#(�*��$����$���#��#�+#%�������$#�!#(�"���(� ���$�!#(�,��#�" �$����$��

� ��� -�)�($#�.���%�($%�������"�%$���"�&'#�!��)/%��(���"%�(�(�!#���%$���0��

1�%��$��$#-�$%�23(����4�� ��#(�"%����$#(�!��56�� ��789�!#�:# ��!#�

;%�4��� �!��:#�$�(�!��<��'#=��

>?@ABCDEFGHDIJDKLMNOCPQMNCDCDCR@NSSTKDRCDCRUARNVCWTKDXKMDNPY@D
���'#�"#%�"%�&#�� #4� -��#(��!�$��(�!�(� ���$�&Z�(�"�%����
�#�$%�$�&'#�!��#4%�(-�(�%)�&#(-��#�"%�(���� ����&Z�(-���*#�
#4*�$#�(�*��!�)�([)� -�!�(!��.����'#�\�*��"%�*�[2#�"�%��#��#�*��$#�
#���#�" ��#�#��"�%!��!����#�#����!���(�� �-�$��!#����)�($��#�
#4*�$�)#�!��"%#"����%�����" ��"�%$���"�&'#�!�� ���$��$�(�.��-�
��4#%���'#�!�("#�!#�!����"���!�!��"�%���������&'#-�
+#%�������$#�#���.��(�&'#�!��$#$� �!�!��!#�#4*�$#-�"#((���+�2�3
 #��#��%� �&'#����$��(�#�����!�!�(���$]�#��(-�!�)��!#��(�
���������(�!��\�4� �$�&'#��!�.��%3(�����((��!�)�(�4� �!�!�Ĥ�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
Sr.ª Assessora Jurídica DG em substituição.
 
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento de V.Sª
sobre os aspectos jurídicos abordados na peça impugnatório ao
Edital 67/19,0621957, com o objetivo precípuo de subsidirar este
subscritor na decisão de impugnação ao Ato Convocatório.
Agradeço antecipadamente
 
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621977 e o código CRC FBCFD127.

0005276-44.2019.6.02.8000 0621977v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Em atenção ao despacho do Senhor Pregoeiro

(0621977), solicitando manifestação desta Assessoria quanto
aos aspectos jurídicos da impugnação apresentada pela
empresa GL Comercial ao edital do Pregão Eletrônico nº
67/2019 (0621957), questionamos a essa Secretaria sobre
a essencialidade de instalação dos bens que se pretende
adquirir, antes de defender juridicamente a manutenção de
referida exigência. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 13/11/2019, às 15:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622132 e o código CRC 034BDCE4.

0005276-44.2019.6.02.8000 0622132v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
À Assessoria Jurídica,
 
Em atenção ao questionamento dessa Assessoria

(doc. SEI 0622132), esclareço que a proposta inicial incluia,
além da compra do pneu, os serviços de instalação,
alinhamento e balanceamento, conforme TR originário (doc.
SEI 0557713). Nas demais versões, permaneceu o serviço de
instalação como acessório à compra pelo fato de não termos,
no momento, contrato específico de manutenção veicular que
nos possibilite executar tal serviço de forma apartada. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622244 e o código CRC 25ADB809.

0005276-44.2019.6.02.8000 0622244v1
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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 : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019

 

Parecer nº 2434 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Pregoeiro, 
 
Vossa Senhoria (0621977) solicita a elaboração de

parecer quanto aos aspectos jurídicos abordados pela
empresa GL Comercial LTDA, na impugnação ao edital do
Pregão Eletrônico nº 67/2019 (0621957).

 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste ponto, é de interesse transcrever o que
dispõe o edital do PE 67/2019

 
"10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao
endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br."

 
De igual forma vale citar o Decreto 5.450/2005,

aplicável ao referido certame:
 

"Art.18. Até dois dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do pregão, na forma
eletrônica.
§1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo
setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no
prazo de até vinte e quatro horas.
§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato
convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.”

 

Estando o referido pregão eletrônico marcado para
ocorrer no próximo dia 21 e tendo sido enviado o pedido de
impugnação no dia 12, clara sua tempestividade, pelo que
deve ser conhecido, considerando, ainda, que, a teor da
legislação supracitada, qualquer pessoa é parte legítima para
impugnar o ato convocatório.

 
 

2. DO QUESTIONAMENTO DA GL COMERCIAL LTDA
 

A impugnante solicita a exclusão do item 15.1 do
edital, por considerá-lo restritivo à competitividade do
certame e requer a republicação do edital, escoimado do vício
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citado, reabrindo-se o prazo inicialmente acordado, em
obediência ao Art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/1993.
 

15 – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA
INSTALAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
15.1. A instalação dos pneus deverá ocorrer no
prazo de 10 (dez) dias, a contar do
requerimento de sua realização por parte do
CONTRATANTE. A instalação dos bens
adquiridos deverá ser realizada,
preferencialmente, no estabelecimento da
CONTRATADA, ou, caso não seja possível, em
oficina indicada por essa, cuja localização
deverá ser obrigatoriamente dentro do
município de Maceió/AL, cabendo ao
CONTRATANTE a entrega dos veículos a
serem manutenidos, bem como sua retirada
após a conclusão da instalação dos pneus.
 

Não merecem prosperar os argumentos de que
foram exigidos documentos extravagantes como condição de
habilitação, desrespeitando a lista prevista do Art. 27 da Lei
8.666/1993, como afirmado pela Impugnante em sua peça.

A instalação é condição inerente ao objeto, não à
qualificação da licitante.

 
 
3. DA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE
 

Como forma de subsidiar nosso posicionamento,
questionamos à Secretaria de Administração sobre
a essencialidade de instalação dos bens que se pretende
adquirir, antes de defender juridicamente a manutenção de
referida exigência. 

Em consequência, o Senhor Secretário de
Administração assim se manifestou (0622244):

"Em atenção ao questionamento dessa
Assessoria (doc. SEI 0622132), esclareço que
a proposta inicial incluia, além da compra do
pneu, os serviços de instalação, alinhamento e
balanceamento, conforme TR originário (doc.
SEI 0557713). Nas demais versões,
permaneceu o serviço de instalação como
acessório à compra pelo fato de não
termos, no momento, contrato específico
de manutenção veicular que nos
possibilite executar tal serviço de forma
apartada." (grifo nosso)

 

Como visto, abrir mão da exigência de instalação
dos itens levaria a Administração a uma inevitável contratação
paralela dos referidos serviços. Enquanto isso, os pneus
teriam que ficar armazenados - sem uso - aguardando a
formalização do contrato, o que não nos parece razoável.

Observe-se que o item 15.1 do edital não exige que
a montagem dos pneus seja efetuada EXCLUSIVAMENTE no
estabelecimento da CONTRATADA, apenas indica que seria
preferível. Caso contrário, o próprio edital oferece a opção
de utilizar OFICINA INDICADA PELA CONTRATADA,
localizada em Maceió/AL.

Ou seja, qualquer empresa poderá participar do
certame, mesmo as que não se localizem fisicamente na
região, desde que indiquem uma oficina local para a
montagem dos pneus.

 
4. CONCLUSÃO

Portanto, sem maiores delongas, esta Assessoria
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Jurídica opina pela manutenção dos exatos termos do edital,
com a conservação da data inicialmente agendada para
realização da licitação.

 Este é o parecer, que se encaminha ao Sr.
Pregoeiro, para as providências que entender convenientes. 
  

 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 13/11/2019, às 18:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622266 e o código CRC 030DFBE9.

0005276-44.2019.6.02.8000 0622266v8
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COK6AK@aKACOb>BK[6̀<>g6N<=B@BNC6<6FGdPBACNC6@KaC6NCOC6FC>C6><CPB�CIJK6NK6A<>OCE<L�6M̀OC@NK6K6><=<>BNK6F><HJK6<P<O>v@BAK6EC>ACNK6FC>C6KAK>><>6@K6F>b|BEK6NBC6306<6O<@NK6̀BNK6<@aBCNK
K6F<NBNK6N<6BEFGH@CIJK6@K6NBC603[6APC>C6̀GC6O<EF<̀OBaBNCN<[6F<PK6cG<6N<a<6̀<>6AK@e<ABNK[6AK@̀BN<>C@NK[6CB@NC[6cG<[6C6O<K>6NC6P<HB̀PCIJK6̀GF>CABOCNC[6cGCPcG<>6F<̀ K̀C6x6FC>O<
P<HiOBEC6FC>C6BEFGH@C>6K6COK6AK@aKACOb>BKL63L6ZV6�qMkYDV\XWM\YV6ZX6ST6UVWM;UDXT6TYZX6X6BEFGH@C@O<6̀KPBABOC6C6<|APG̀JK6NK6BO<E60:L06NK6<NBOCP[6FK>6AK@̀BN<>g_PK6><̀O>BOBaK6f
AKEF<OBOBaBNCN<6NK6A<>OCE<6<6><cG<>6C6><FGdPBACIJK6NK6<NBOCP[6<̀AKBECNK6NK6aiABK6ABOCNK[6><Cd>B@NK_̀<6K6F>C�K6B@BABCPE<@O<6CAK>NCNK[6<E6Kd<NB?@ABC6CK6X>OL630[6~61s6NC6T<B6@s
9LQQQ20557L60:6�6ZV6TVUXT6ZM6;MXTD�XlmV6ZX6D\kYXTXlmV6M6ZV6;MUM�DWM\YV6ZV6V�̂MYV60:L0L6X6B@̀OCPCIJK6NK̀6F@<G̀6N<a<>g6KAK>><>6@K6F>C�K6N<6046tN<�u6NBC̀[6C6AK@OC>6NK
><cG<>BE<@OK6N<6̀GC6><CPB�CIJK6FK>6FC>O<6NK6UV\Y;XYX\YML6X6B@̀OCPCIJK6NK̀6d<@̀6CNcGB>BNK̀6N<a<>g6̀<>6><CPB�CNC[6F><=<><@ABCPE<@O<[6@K6<̀OCd<P<ABE<@OK6NC6UV\Y;XYXZX[6KG[6AC̀K
@JK6̀<hC6FK̀ ìa<P[6<E6K=BAB@C6B@NBACNC6FK>6<̀ C̀[6AGhC6PKACPB�CIJK6N<a<>g6̀<>6Kd>BHCOK>BCE<@O<6N<@O>K6NK6EG@BAiFBK6N<6WCA<Bb2XT[6ACd<@NK6CK6UV\Y;XYX\YM6C6<@O><HC6NK̀6a<iAGPK̀6C
<̀><E6EC@GO<@BNK̀[6d<E6AKEK6̀GC6><OB>CNC6CFb̀6C6AK@APG̀JK6NC6B@̀OCPCIJK6NK̀6F@<G̀L6\JK6E<><A<E6F>K̀F<>C>6K̀6C>HGE<@OK̀6N<6cG<6=K>CE6<|BHBNK̀6NKAGE<@OK̀6<|O>CaCHC@O<̀
AKEK6AK@NBIJK6N<6eCdBPBOCIJK[6N<̀><̀F<BOC@NK6C6PB̀OC6F><aB̀OC6NK6X>OL63R6NC6T<B69LQQQ20557[6AKEK6C=B>ECNK6F<PC6DEFGH@C@O<6<E6̀GC6F<ICL6X6B@̀OCPCIJK6x6AK@NBIJK6B@<><@O<6CK6Kdh<OK[
@JK6f6cGCPB=BACIJK6NC6PBABOC@O<L67L6ZX6D\M�DkY�\UDX6ZM6;MkY;DlmV6�6UVW]MYDYDoDZXZM6UKEK6=K>EC6N<6̀Gd̀BNBC>6@K̀ K̀6FK̀BABK@CE<@OK[6cG<̀OBK@CEK̀6f6k<A><OC>BC6N<6XNEB@B̀O>CIJK
K̀d><6C6<̀ <̀@ABCPBNCN<6N<6B@̀OCPCIJK6NK̀6d<@̀6cG<6̀<6F><O<@N<6CNcGB>B>[6C@O<̀6N<6N<=<@N<>6hG>BNBACE<@O<6C6EC@GO<@IJK6N<6><=<>BNC6<|BH?@ABCL6ME6AK@̀<cG?@ABC[6K6k<@eK>6k<A><Og>BK
N<6XNEB@B̀O>CIJK6C̀ B̀E6̀<6EC@B=<̀OKG6t4Q33311u86zME6CO<@IJK6CK6cG<̀OBK@CE<@OK6N<̀ C̀6X̀ <̀̀ K̀>BC6tNKAL6kMD64Q33073u[6<̀APC><IK6cG<6C6F>KFK̀OC6B@BABCP6B@APGBC[6CPxE6NC6AKEF>C6NK
F@<G[6K̀6̀<>aBIK̀6N<6B@̀OCPCIJK[6CPB@eCE<@OK6<6dCPC@A<CE<@OK[6AK@=K>E<6Y;6K>BHB@g>BK6tNKAL6kMD64::RR07uL6\C̀6N<ECB̀6a<>̀y<̀[6F<>EC@<A<G6K6̀<>aBIK6N<6B@̀OCPCIJK6AKEK6CA<̀ b̀>BK6f
AKEF>C6F<PK6=COK6N<6@JK6O<>EK̀[6@K6EKE<@OK[6AK@O>COK6<̀F<Ai=BAK6N<6EC@GO<@IJK6a<BAGPC>6cG<6@K̀6FK̀ B̀dBPBO<6<|<AGOC>6OCP6̀<>aBIK6N<6=K>EC6CFC>OCNCLz6tH>B=K6@K̀ K̀u6UKEK6aB̀OK[6Cd>B>
EJK6NC6<|BH?@ABC6N<6B@̀OCPCIJK6NK̀6BO<@̀6P<aC>BC6C6XNEB@B̀O>CIJK6C6GEC6B@<aBOga<P6AK@O>COCIJK6FC>CP<PC6NK̀6><=<>BNK̀6̀<>aBIK̀L6M@cGC@OK6B̀̀ K[6K̀6F@<G̀6O<>BCE6cG<6=BAC>6C>EC�<@CNK̀6_
<̀E6G̀K6_6CHGC>NC@NK6C6=K>ECPB�CIJK6NK6AK@O>COK[6K6cG<6@JK6@K̀6FC><A<6>C�Kga<PL6Vd̀<>a<_̀<6cG<6K6BO<E60:L06NK6<NBOCP6@JK6<|BH<6cG<6C6EK@OCH<E6NK̀6F@<G̀6̀<hC6<=<OGCNC
M�UTqkDoXWM\YM6@K6<̀OCd<P<ABE<@OK6NC6UV\Y;XYXZX[6CF<@C̀6B@NBAC6cG<6̀<>BC6F><=<>ia<PL6UC̀K6AK@O>g>BK[6K6F>bF>BK6<NBOCP6K=<><A<6C6KFIJK6N<6GOBPB�C>6V�DUD\X6D\ZDUXZX6]MTX
UV\Y;XYXZX[6PKACPB�CNC6<E6WCA<Bb2XTL6VG6̀<hC[6cGCPcG<>6<EF><̀C6FKN<>g6FC>OBABFC>6NK6A<>OCE<[6E<̀EK6C̀6cG<6@JK6̀<6PKACPB�<E6=B̀BACE<@O<6@C6><HBJK[6N<̀N<6cG<6B@NBcG<E6GEC
K=BAB@C6PKACP6FC>C6C6EK@OCH<E6NK̀6F@<G̀L61L6UV\UTqkmV6]K>OC@OK[6̀<E6ECBK><̀6N<PK@HC̀[6<̀OC6X̀ <̀̀ K̀>BC6̂G>iNBAC6KFB@C6F<PC6EC@GO<@IJK6NK̀6<|COK̀6O<>EK̀6NK6<NBOCP[6AKE6C
AK@̀<>aCIJK6NC6NCOC6B@BABCPE<@O<6CH<@NCNC6FC>C6><CPB�CIJK6NC6PBABOCIJKL6M̀O<6x6K6FC><A<>[6cG<6̀<6<@ACEB@eC6CK6k>L6]><HK<B>K[6FC>C6C̀6F>KaBN?@ABC̀6cG<6<@O<@N<>6AK@a<@B<@O<̀L6z6\K
E<̀EK6F>KA<̀ K̀6CNEB@B̀O>COBaK6<E6<FiH>C=<[6cGC@NK6B@O<>F<PCNC6F<PC6X̀ <̀̀ K̀>BC6̂G>iNBAC6N<̀O<6;<HBK@CP[6C6q@BNCN<6;<̀FK@̀ga<P6F<PC6CF>KaCIJK6NK6Y<>EK6N<6;<=<>?@ABC6̀<6F>K@G@ABKG
NC6̀<HGB@O<6=K>EC86��6X̀ <̀̀ K̀>BC6̂G>iNBAC[6ME6CO<@IJK6CK6cG<̀OBK@CE<@OK6N<̀ C̀6X̀ <̀̀ K̀>BC6tNKAL6kMD64Q33073u[6<̀APC><IK6cG<6C6F>KFK̀OC6B@BABCP6B@APGBC[6CPxE6NC6AKEF>C6NK6F@<G[6K̀
<̀>aBIK̀6N<6B@̀OCPCIJK[6CPB@eCE<@OK6<6dCPC@A<CE<@OK[6AK@=K>E<6Y;6K>BHB@g>BK6tNKAL6kMD64::RR07uL6\C̀6N<ECB̀6a<>̀y<̀[6F<>EC@<A<G6K6̀<>aBIK6N<6B@̀OCPCIJK6AKEK6CA<̀ b̀>BK6f6AKEF>C
F<PK6=COK6N<6@JK6O<>EK̀[6@K6EKE<@OK[6AK@O>COK6<̀F<Ai=BAK6N<6EC@GO<@IJK6a<BAGPC>6cG<6@K̀6FK̀ B̀dBPBO<6<|<AGOC>6OCP6̀<>aBIK6N<6=K>EC6CFC>OCNCL6XO<@ABK̀CE<@O<L6SkXZz6]<PK6<|FK̀OK[
<̀O<6̀Gd̀A>BOK>[6AK>>KdK>C@NK6AKE6K6<@O<@NBE<@OK6NC6q@BNCN<6̂G>iNBAC6Y;M_XT[6><̀FK@̀ga<P6F<PC6CF>KaCIJK6NC6WB@GOC6NK6MNBOCP6QR23405[6<6q@BNCN<6><̀FK@ga<P6F<PC6CF>KaCIJK6NK
Y<>EK6N<6;<=<>?@ABC[6=C̀<6B@O<>@C6NK6F>KA<NBE<@OK6PBABOCOb>BK[6FGH@C6F<PK6CA<>OK6N<6OKNC̀6C̀6AK@NBIy<̀6N<O<>EB@C@O<̀6NK6MNBOCP6<6̀<G̀6C@<|K̀L
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2019.
Srª Chefe SLC.
 
Seguem em anexo ao presente procedimento eletrônico as seguintes
publicações no COMPRASNET:
1º Impugnação Edital: 0622642
2º Decisão do Pregoeiro: 0622645
Registro a necessidade de divulgação no site oficial desta Corte
Eleitoral.
 
Agradeço antecipadamente.
 
Pregoeiro
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/11/2019, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622646 e o código CRC ABE8AAA1.

0005276-44.2019.6.02.8000 0622646v1
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V�]̂iX£̂]̂ZXZ[Y�[id[WbY¤�¤¥�?j�P
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
Sr. Secretário.
 
Reporto-me no presente para informar que o Pregão foi
considerado DESERTO, inesistência de propostas, conforme
consignado no documento anexo ao presente
processo eletrônico, evento sei nº 0625091
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/11/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625093 e o código CRC 883049F0.

0005276-44.2019.6.02.8000 0625093v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
Sigam os autos à COMAP, para necessários

registros no portal da transparência e urgente instrução
visando à contratação direta dos itens, com base no disposto
no inciso V do art. 24, da Lei nº 8.666/93, servindo-se das
especificações e demais exigências constantes do Edital do
PE nº 67/2019 (0616404).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/11/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625119 e o código CRC 2EEF9C65.

0005276-44.2019.6.02.8000 0625119v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

Despacho GSAD 0625119.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/11/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625331 e o código CRC D4F4C188.

0005276-44.2019.6.02.8000 0625331v1
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E-mail - 0625774

Data de Envio: 
  22/11/2019 11:52:40

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

Para:
    maceio@bonopneus.com.br
    pneusok@pneusok.com.br
    marize@importadorapneus.com.br
    jorge@importadorapneus.com.br
    pablopneus@hotmail.com
    vendas-16@hcpneus.com.br
    vendascentro@laserautomotivos.com.br
    mundopneusmcz@gmail.com
    del-fino@uol.com.br
    vendasfarol@tecpneus.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição com montagem de pneus novos. Frota TREAL. Dispensa de Licitação.

Mensagem: 
   PA 0005276-44.2019.6.02.8000

Prezado Senhor (a),

Bom Dia,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 16 (dezesseis) pneus novos com
instalação/montagem para 04 (quatro) veículos pertencentes a frota deste Tribunal mediante contratação
direta (dispensa de licitação), de acordo detalhamentos e demais especificações presentes no termo de
referência e anexos I e II.

Solicitamos proposta informando, por gentileza, a MARCA e o MODELO do pneu, o valor unitário e total,
com o menor preço possível para uma contratação direta.

Na impossibilidade de fornecer proposta, 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 de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0613964_TERMO_DE_REFERENCIA___Aquisicao_de_pneus_2019.pdf
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+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                  CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI                                                  |
|                              CNPJ 09.002.715/0001-58  Inscr. Mun. 900780193  Inscr. Est. 242013848                               |
|                                  AV ENG. PAULO BRANDAO NOGUEIRA - BAIRRO JATIUCA - MACEIO - AL                                   |
|                                      Email: atendimentosm@vargamaceio.com.br  (82)3302-1331                                      |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                ORCAMENTO No: 008135 DE 22/11/2019                                                |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROPRIETARIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                       CNPJ/CPF: 06015041000138                               |
|ENDERECO....: AV. ARISTEU DE ANDRADE, 377                                  R.G.....:                                              |
|BAIRRO......: FAROL                                                        CEP.....: 57051090                                     |
|CIDADE/UF...: MACEIO/AL                                                    FONE....: (82)2122-7706                                |
|PRAZO ENTR..:                                                              FRETE...:                                              |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DISCRIMINACAO DE PECAS                                                                                                           |
+--------+----+--------------------------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|Quant.  |Und.| Descricao Produtos                         |Codigo      |Loc.         | Preco Unit.  |Preco C/ Desc.| Total        | 
+--------+----+--------------------------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|      10|UN  |PNEU 265/70R16 AT                           |770222      |ALMOX INF    |        504,00|              |      5.040,00|
+--------+----+--------------------------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|TOTAL DE PRODUTOS->                                                                                                |      5.040,00|
+--------+----+--------------------------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
| DISCRIMINACAO DOS SERVICOS                                                                                                       |
+--------+----+--------------------------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|Qtd     |Und.| Descricao Servicos                                      |Codigo       | Preco Unit.  |Preco C/ Desc.| Total        | 
+--------+----+--------------------------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|       4|   S|ALINHAMENTO [3D]                                         |500034       |         34,00|              |        136,00|
|      16|  UN|BALANCEAMENTO                                            |500038       |         10,00|              |        160,00|
+--------+----+--------------------------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|TOTAL DE SERVICOS->                                                                                                |        296,00|
+===================================================================================================================+==============+
|SUB-TOTAL ------------>                                                                                            |      5.336,00|
|TOTAL DO ORCAMENTO --->                                                                                            |      5.336,00|
+==================================================================================================================================+
|VENDEDOR               : 011 AMARILIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO                                                                  |
|VALIDADE DO ORCAMENTO  : 10 dia(s)                                                                                                |
|FORMA/PRAZO RECEBIMENTO: Contratos/30 DIAS                                                                                        |
+==================================================================================================================================+
OBSERVACOES:
PNEUS 275/80R22.5 NAO TEMOS DISPONIVEL PARA 
ATENDIMENTO

                               --------------------------------       --------------------------------                              
                                           VENDEDOR                           DE ACORDO - CLIENTE                                   
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ORÇAMENTO 

DE: PABLO PNEUS 
 
PARA: TRIBUNAL REGIONAL  ELEITORAL DE ALAGOAS.

ATT: DEP. COMPRAS

MACEIÓ 22  DE NOVEMBRO DE 2019

ITEM PRODUTO QTD. PREÇO
UNIT.

TOTAL

1º PNEU  265/70R16  BRIDGESTONE  MOD.
DAYTON TIBERLINE A/T

10 R$     590,00 R$       5.900,00

2º PNEU 275/80R22,5  BRIDGESTONE MOD.
DAYTON D-300

06 R$  1.400,00 R$       8.400,00

3º SERVIÇO DE ALINHAMENTO L-200 04 R$       60,00 R$          240,00
4º SERVIÇO DE BALANCEAMENTO L-200 16 R$       20,00 R$          320,00

TOTAL
GERAL:

R$
14.860,00

PLACAS  L-200 ( QLD-1770) ( QLD-0350) ( QLD-0340 ) ( QLD-3539 ) 

        PLACA CAMINHÃO ( QLB-3471 

ENTREGA IMEDIATA 

VALIDADE ORÇAMENTO: 15 DIAS UTEIS.

COND. PAGT. 30 DIAS

                                                                Atenciosamente:

JEAN KERLY
99690-8392
3338-5324

Av. Juca Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL
CNPJ: 12.606.803/0001-73INSC. EST.: 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.comContatos: (82) 3338-5324 / 9972-7899
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PERSONALIZAR FATURA

Posicione o cursor

AQUI para obter uma dica útil!

Digite informações sobre a empresa aqui…

Nome da empresa RENOVADORA DE PNEUS OK Telefone 2123-8383
Endereço Av. Pedro Paulino, 454 - Poço Fax  2123-8380

Cidade Maceió
Estado Al

CEP. 57.025-340

Especifique as informações padrão da fatura aqui…

Cartões de crédito aceitos
Imposto n° 1  

Taxa  
0 Aplicar imposto somente nas  

compras locais.
Imposto n° 2 

Taxa  
0 Aplicar imposto somente nas

compras locais.
Compartilhar números da fatura Local do contador 
na rede.

Banco de dados do Assistente de modelo  c:\arquivos de programas\microsoft office\office\bibliote\bdfatur

Informações formatadas

0

Fatura

RENOVADORA DE PNEUS OK
Av. Pedro Paulino, 454 - Poço
Maceió, Al  57.025-340
(082) 2123-8383 fax (082) 32123-8380
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#REF!

### TER-AL
### Endereço Data 22/11/2019

Cidade Núm. Pedido  

º OBS:

Qtde. TOTAL
### PN 10 PNEUS 265/70 R16 BRIDESTONE DUELHER HT                720,00                 7.200,00 

6 PNEUS 275/80 R22,5 FIRESTONE FS440 DIRECIONAL             1.750,00               10.500,00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

#REF! #REF!
Prazo Pagamento: 30/60/90/12030 DIAS   
Entrega: Imediato
Validade proposta: 10 DIAS TOTAL                17.700,00 

 
 WELLINGTON 9.8824-7771 CEL.

            Pneus de Marcas:
BRIDGESTONE  f i r e s t o n e

 

SUJEITO A ALTERACAO APÓS O VENCIMENTO DA PROPOSTA

 

RENOVADORA DE PNEUS OK
Av. Pedro Paulino, 454 - Poço - Maceió - Al  57.025-340        
Fone: (82) 2123-8383       Fax (82) 2123-8380
CNPJ/MF 12.268.876/0001-00 I.E: 24005294-3

ORÇAMENTO

Condições Gerais:

Cliente
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sample1

Página 3

Rua Ouvidor, 123
Rio de Janeiro RJ
021-222-2222

100
Cópias
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sample1

Página 4

34669
VS100

21111 DP
Rio de janeiro

0.2
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sample1
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Carlos da Costa
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sample2

Página 6

1
3
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sample3

Página 7

2
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current1

Página 8

21/11/96
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current2

Página 9

3
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E-mail - 0630138

Data de Envio: 
  02/12/2019 17:14:58

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

Para:
    pablopneus@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição com montagem de pneus novos. Frota TREAL. Dispensa de Licitação.

Mensagem: 
   PA 0005276-44.2019.6.02.8000

Prezado Senhor (a),

Pela vinculação aos termos do edital, precisamos das CND Estadual e Municipal, pois para nós encontra-
se vencida no SICAF, bem como a Declaração de Nepotismo( modelo anexo), 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; Declaração onde
deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental. 

Atenciosamente

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: S A DE SOUZA GRIZ 
 
CPF/CNPJ: 12.606.803/0001-73 
 
 

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 13:02:45 do dia 03/12/2019, 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: D3I5031219130245 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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02509594451Usuário:

03/12/2019 13:01:07Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente12606803

Total de Registros
Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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03/12/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancio… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

12606803000173

Data da consulta: 03/12/2019 14:03:41
Data da última atualização: 03/12/2019 04:45:07

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

Nenhum registro encontrado
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

S A DE SOUZA GRIZ

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

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

Emitida às 09:15:38 do dia 27/11/2019

Código de controle da certidão: 672C-C075-65A6-4009

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.606.803/0001-73

Válida até 26/01/2020

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 82793 / 2019
CERTIDÃO DE EMPRESA

Inscrição: 901001325 Identificação: 364706
Contribuinte
S A DE SOUZA GRIZ

C.N.P.J./C.P.F.
12606803000173                     

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
JUCA SAMPAIO, Nº: 900-A, 
57042530, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  FEITOSA                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
16/10/2019

Validade 
14/01/2020

Nº Protocolo 
0

Data Protocolo 
16/10/2019

N.º De Autenticidade: 202.942.C7B.003
 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Econômico   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 00:21:22 do dia 16/10/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/12/2019 às 13:09) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 12.606.803/0001-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5DE6.88AC.B641.6356 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 03/12/2019 as 13:09:17 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.
Senhora Coordenadora Substituta,
 
Vieram os autos para urgente instrução visando à

contratação direta dos itens, com base no disposto no inciso V do art.
24, da Lei nº 8.666/93, evento 0625119 e 0625331 servindo-se das
especificações e demais exigências constantes do Edital do PE nº
67/2019 (0616404).

 
Foram solicitadas cotações ao mercado fornecedor

evento 0625774, e obtivemos algumas respostas positivas
eventos 0625781, 0626180, 0626185, algumas ausências e uma
decisiva ao tocante ao valor estimado no certame que não teve
sucesso e que vinculou a contratação direta evento 0630139.

 
A Empresa S A DE SOUZA GRIZ., CNPJ 12.606.803/0001-

73, ofertou uma proposta no valor de 

, evento 0630139. 
 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0630814 , bem como Declaração de Inexistência de
Nepotismo  evento 0630815 ,  Declaração do trabalho do menor,
evento 0630816 e Declaração de compromisso e responsabilidade
ambiental, social e econômica evento 0630819 .
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Diante do exposto , salvo melhor juízo,sugerimos, a

contratação direta, com base no disposto no inciso V do art. 24, da
Lei nº 8.666/93, após a aquiescência da unidade demandante.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 03/12/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630820 e o código CRC CF600D92.

0005276-44.2019.6.02.8000 0630820v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.
À SAD,
para ciência e deliberação quanto à sugestão da

SEIC 0630820.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 03/12/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630925 e o código CRC 78FEBC7A.

0005276-44.2019.6.02.8000 0630925v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.
Submeto os autos à análise da Assessoria Jurídica,

acerca da proposição da contratação direta, na forma
instruída pela SEIC (0630820).

Destaco que por duas vezes tentamos adquirir o
objeto por Pregão, vindo o último a ser deserto, de tal forma
que, em face dos apontamentos da Unidade demandante,
enumerados mais precisamente nos autos de nº 0009566-
05.2019.6.02.8000, de tal forma que, caso essa Assessoria
entenda não satisfeitas as condições previstas no inciso V do
art. 24 da Lei nº 8.666/93, solicito que seja a proposição seja
analisada em caráter emergencial (inciso IV).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2019, às 21:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0631014 e o código CRC DEC82C5F.

0005276-44.2019.6.02.8000 0631014v1
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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 : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : DISPENSA DE LICITAÇÃO - PREGÃO 67/2019

 

Parecer nº 2569 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, no
trato da questão suscitada pelo Senhor Pregoeiro (0625093),
acerca do insucesso do Pregão Eletrônico nº 67/2019,
que visava à aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas. 

Conforme frisou o Senhor Secretário de
Administração (0631014), hove duas tentativas de se adquirir
o objeto por Pregão, sendo o primeiro fracassado, e vindo o
segundo a ser deserto, sugerindo-se assim que a contratação
se dê por Dispensa de Licitação, como dispõe o inciso V do
art.24, de Lei nº 8.666/93, aproveitadas as especificações e
exigências constantes do Edital do PE nº 67/2019 (0616404).

Dado o caráter urgente da demanda, analisa-se
aqui, a possibilidade de autorização da contratação direta da
empresa S A DE SOUZA GRIZ, CNPJ 12.606.803/0001-73, para
aquisição e instalação dos itens do PE nº 67/2019

 
2. DA LEGSILAÇÃO APLICÁVEL

 
De início, vejamos o que dispõe a Lei de Licitações

acerca desta hipótese de dispensa:
"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"
 

Nesse  sentido, de interesse trazer à baila trechos
de elucidativos estudos, publicados no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
consultoria em licitações e contratos, litteris:

 
“DOUTRINA - 533/208/JUN/2011
CONTRATAÇÕES MOTIVADAS POR
LICITAÇÕES DESERTAS
E FRACASSADAS
por ALDEM JOHNSTON BARBOSA
ARAÚJO
(...)
“Essa hipótese de dispensa de licitação,
também cognominada de
‘licitação deserta ou fracassada’,
como a hipótese do inciso anterior,
igualmente exige o atendimento de
requisitos sem os quais não poderá ser
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legitimada a contratação direta.
São eles:
a) ocorrência de licitação anterior;
b) ausência de interessados;
c) risco de prejuízo caracterizado ou
demasiadamente aumentado pela demora
decorrente de processo licitatório;
d) evitabilidade do prejuízo mediante
contratação direta;
e) manutenção das condições ofertadas
no ato convocatório anterior.”
 
"PERGUNTAS E RESPOSTAS -
328/146/ABR/2006
 
PERGUNTA 3 - DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Qual o alcance da expressão
“condições preestabelecidas” contida
na hipótese de dispensa prevista no
inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93?
Tal expressão abarca somente as
especificações do objeto da licitação
que resultou deserta, ou todas as
exigências editalícias, inclusive as
habilitatórias?
O inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93
dispõe:
Art. 24 É dispensável a licitação:
(...)
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para
a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;"

 
Com base no teor do art. 24, inc. V,  da Lei nº

8.666/93, podem-se elencar os seguintes requisitos
condicionantes da aplicabilidade dessa hipótese de dispensa:

a) que a licitação anterior tenha sido
declarada deserta (nenhum interessado tenha
comparecido);

b) que a repetição do certame
licitatório acarrete prejuízo à Administração
(situação que deverá restar justificada no
respectivo processo administrativo);

c) que a aquisição direta contemple
todas as condições exigidas no edital e em seus
anexos.

Com relação ao terceiro requisito acima elencado,
deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão
ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as
condições exigidas para fins de habilitação e de execução do
contrato.

Então, tanto os documentos exigidos no certame
anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do
art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos
concernentes à descrição do objeto e suas
especificações mínimas, tais como quantidades,
estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os
respectivos percentuais aplicáveis (Decisão TCU nº
035/96) deverão ser observados no contrato celebrado
por dispensa com base no art. 24, inc. V, da Lei nº
8.666/93.
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Tal imposição – manutenção de todas as condições
preestabelecidas – tem a finalidade de evitar que sejam feitas
exigências, quando da elaboração do instrumento
convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o
certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação
direta com determinada empresa, evidenciando burla à
licitação e ao princípio da isonomia.

Resta claro, assim, que a expressão condições
preestabelecidas, contida na hipótese de dispensa prevista
no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, alcança todas as
exigências do edital da licitação que resultou deserta, tanto as
relativas à habilitação, como as concernentes à execução do
objeto.

 
 Observe-se também o que preconiza o Tribunal de

Contas da União acerca do tema, tal como obtido
no mesmo site:

 
17789 - Contratação pública –
Dispensa – Licitação fracassada –
Possibilidade – Requisitos a serem
observados – TCU
Acerca da possibilidade de contratação
por dispensa com fulcro no art. 24, inc. V,
da Lei n° 8.666/93, nos casos em que o
certame restar fracassado, o Plenário do
TCU se pronunciou no sentido de que “o
fundamento jurídico último, a ratio juris,
do inciso V do art. 24 da Lei na 8.666/93 é
obstar a ocorrência de algum prejuízo à
Administração por conta da injustificada
repetição de um procedimento licitatório,
autorizando-se a contratação direta
quando a licitação anteriormente
realizada, por razões alheias à ação do
Poder Público, não logra êxito”. O Relator
ressaltou, contudo, que alguns requisitos
devem ser observados: “Por evidente,
essa alegada possibilidade de ocorrência
de prejuízo à Administração por conta da
repetição do certame, assim como a
presumível eliminação daquele prejuízo
com a imediata contratação direta, deverá
ser convincentemente demonstrada por
parte do órgão ou entidade desejoso de
contratar (...). Por igual, só é possível
cogitar-se da dispensa de licitação sob a
guarida do aludido preceito legal se o
desinteresse por parte dos eventuais
licitantes não tiver sido determinado por
condições injustificadamente restritivas
inseridas pela Administração nas regras
regentes do certame”. E concluiu
que: “Portanto, consolidando o até
aqui exposto, entendo legítimo
concluir que em tese seria possível a
invocação do inciso V do art. 24 da
Lei 8.666/93 para respaldar a
contratação direta também nas
hipóteses de licitação
fracassada”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão
n° 533/2001, Plenário, Rel. Min. Adylson
Motta, j. em 08.08.2001.)
 

Como se pode concluir do acima exposto, a
dispensa de licitação em casos de licitação deserta e
fracassada, exige alguns requisitos além da comprovação de
prejuízo à Administração, tais como a ausência de imposição
de condições demasiadamente restritivas aos possíveis
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licitantes.
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO 

Constam dos autos os seguintes documentos:
a) edital do Pregão 67/2019 -  0616404;
b) proposta da empresa, cujo valor é exatamente

igual ao estimado pela Administração e divulgado no
instrumento convocatório - 0630139;

c) consulta TCU, CADIN, CEIS, CNJ e Certidões
negativas referentes a tributos estaduais e munincipais -
0630814;

d) Declaração de Inexistência de Nepotismo -
 0630815;

e) Declaração negativa de trabalho do menor -
 0630816;

f) Declaração de compromisso e responsabilidade
ambiental, social e econômico - 0630819.

 
Ausentes dos autos, contudo, as certidões

Trabalhista, FGTS e INSS, ou comprovante do SICAF,
exigência da Seção 9 do edital (0614987);

 
 
4. CONCLUSÃO
 

Em vista da pendência relatada no item anterior,
seguem os autos à SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 

Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 05/12/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 05/12/2019, às 14:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0631341 e o código CRC 51FCD5C0.

0005276-44.2019.6.02.8000 0631341v71
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
À SEIC para urgente complementação da instrução,

na forma assinalada no Parecer nº 2.569, da AJ-DG (0631341),
acerca do qual temos a ponderar que o certame foi realiado
em duas ocasiões, vindo a ser impugnado o segundo edital,
que reprouzia o primeiro, no sentido de afastar possível
condição restartiva a competição (ver doc. 0614227). Por
outro lado, evoco nosso despacho 0631014, que inclusive
veicula proposição de a aquisição ser formalizada em caráter
emergencial.

Juntado os dcoumentos complementares, evoluir o
feito à Diretoria-Geral, para deliberação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/12/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632399 e o código CRC 942B52A3.

0005276-44.2019.6.02.8000 0632399v1
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05/12/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.606.803/0001-73
Razão Social:S A DE SOUZA GRIZ
Endereço: AV JUCA SAMPAIO 900 A / FEITOSA / MACEIO / AL / 57042-530

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

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

Validade:22/11/2019 a 21/12/2019 

Certificação Número: 2019112204492940289604

Informação obtida em 05/12/2019 15:37:07

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

Voltar Imprimir
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05/12/2019

1/1

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: S A DE SOUZA GRIZ
CNPJ: 12.606.803/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:58 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2020.
Código de controle da certidão: 6D49.3407.3858.0726
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
Senhor Diretor Geral,
 
Em atenção e continuidade ao despacho GSAD

evento 0632399, juntamos as certidões solicitadas,
evento 0632426, no Parecer 2569, evento 0631341, onde
fazendo um adendo ao item 3. alínea b) do parecer no sentido
de clarificar nos autos que os valores estimados por esta
seção foram divulgados no edital do Pregão Eletrônico n.º
67/2019, evento 0616404,e Portal do TRE ou seja de domínio
público e assim de qualquer fornecedor que almeje contratar
com este ilustre tribunal.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/12/2019, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632427 e o código CRC 612FE630.

0005276-44.2019.6.02.8000 0632427v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
 
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

análise do aperfeiçoamento da instrução e providências que
entender pertinentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 06/12/2019, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632638 e o código CRC E166030F.

0005276-44.2019.6.02.8000 0632638v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2019.
Senhor Secretário de Adminsitração, 
 
Retornam a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, com a satisfação parcial das diligências
solicitadas por ocasião do Parecer 2569 (0631341):
juntada das certidões Trabalhista, FGTS e INSS, ou
comprovante do SICAF, (vide documentos juntados no evento
SEI 0632426).

Resta pendente, porém, a juntada da certidão
trabalhista, razão pela qual devolvemos-lhe os autos para
aperfeiçoamento da instrução. 

Aproveitando o ensejo, seria prudente juntar
também a manifestação da unidade solicitante quanto ao
atendimento das exigências do termo de referência, como
ocorreria no decorrer do certame. 

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 06/12/2019, às 11:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 06/12/2019, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633134 e o código CRC 38034072.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2019.
Sigam os autos à SEIC e à SAPEV para atender às

diligências indicadas pela Assessoria Jurídica no Despacho AJ-
DG 0633134, com a máxima urgência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2019, às 19:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633359 e o código CRC 57A85C1C.

0005276-44.2019.6.02.8000 0633359v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: S A DE SOUZA GRIZ
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.606.803/0001-73
Certidão nº: 191384840/2019
Expedição: 07/12/2019, às 23:18:30
Validade: 03/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  S  A  D E  S O U Z A  G R I Z

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
12.606.803/0001-73, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo que os pneus ofertados  atendem as

especificações exigidas no Termo de Referência
evento 0568111.

 
Respeitosamente,
 
 Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 09/12/2019, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633439 e o código CRC 3B7EA0F0.

0005276-44.2019.6.02.8000 0633439v1

  

Despacho SAPEV 0633439         SEI 0005276-44.2019.6.02.8000 / pg. 497



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: S A DE SOUZA GRIZ
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.606.803/0001-73
Certidão nº: 191462367/2019
Expedição: 09/12/2019, às 13:46:26
Validade: 05/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  S  A  D E  S O U Z A  G R I Z

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
12.606.803/0001-73, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2019.
Devolvo os autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2019, às 21:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633983 e o código CRC FC4A1807.

0005276-44.2019.6.02.8000 0633983v1
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PROCESSO : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : DISPENSA DE LICITAÇÃO - PREGÃO 67/2019

 

Parecer nº 2609 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Retornam a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, com a satisfação das diligências solicitadas por
ocasião do Parecer 2569 (0631341): juntada das certidões
Trabalhista, FGTS e INSS, ou comprovante do SICAF,
(0632426); juntada da certidão trabalhista (0633368) e
da manifestação da unidade solicitante quanto ao
atendimento das exigências do termo de referência, como
ocorreria no decorrer do certame (0633439). 

 Dessa forma,  tendo sido atendidas todas as
diligências solicitadas, em complemento ao antedito parecer,
e diante da situação de dispensa verificada, conforme art. 24,
V da Lei nº 8.666/93, esta AJ-DG opina pela possibilidade da
contratação da empresa A DE SOUZA GRIZ (PABLO PNEUS),
CNPJ 12.606.803/0001-73, para aquisição e instalação dos
itens do PE nº 67/2019, no valor total de R$ 13.178,80 (treze
mil cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme
proposta comercial (0630139),  sendo também certo que tal
entendimento encontra amparo na mais abalizada doutrina e
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União,  desde
que observadas todas as condições impostas pelo edital
que regrou a licitação fracassada.

 
À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/12/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/12/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0634191 e o código CRC 94B3974A.

0005276-44.2019.6.02.8000 0634191v8
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Tendo em vista a instrução promovida nestes autos, e considerando a manifestação da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral (Pareceres 2569 - 0631341 e 2609 -
0634191), entendo que deva haver, nos termos do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, a
contratação direta, por dispensa de licitação, da Empresa A DE SOUZA GRIZ (PABLO
PNEUS), CNPJ 12.606.803/0001-73, para aquisição e instalação dos itens do PE nº
67/2019, no valor total de R$ 13.178,80 (treze mil cento e setenta e oito reais e oitenta
centavos), conforme proposta comercial (0630139),  sendo também certo que tal
entendimento encontra amparo na mais abalizada doutrina e na jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, desde que observadas todas as condições
impostas pelo edital que regrou a licitação fracassada.

 

Com essas informações, elevo os presentes autos à análise de Vossa Excelência, para,
aquiescendo com a situação aqui exposta, ratificá-la, nos termos do art. 26 do citado
diploma legal.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 10/12/2019, às 19:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0634451 e o código CRC 6D213EC0.

0005276-44.2019.6.02.8000 0634451v1
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PROCESSO : 0005276-44.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 67/2019. Deserção. Dispensa de licitação. Aquisição e instalação de pneus.

 

Decisão nº 3772 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Conclusos os presentes autos, constato a existência de

Termo de Referência elaborado pela Seção de Administração de
Prédios e Veículos (0568111) visando à aquisição e instalação de
pneus novos para suprir os veículos oficiais pertencentes à frota
deste Tribunal.

 
Apreciando a instrução do feito, constato a manifestação

do Senhor Secretário que, relatando a situação de certame deserto,
encareceu a possibilidade de contratação direta do objeto. A
proposição foi ratificada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
nos termos do Parecer 2609/2019 (0634191).

 
Isso posto, AUTORIZO, com base no artigo 24, inciso V,

da Lei nº 8.666/93, e desde que observadas todas as condições
impostas pelo edital que regrou o certame fracassado, a
contratação, por meio de dispensa de licitação, da empresa A DE
SOUZA GRIZ (PABLO PNEUS), CNPJ 12.606.803/0001-73, para
aquisição e instalação dos itens do PE nº 67/2019, no valor total
de R$ 13.178,80 (treze mil, cento e setenta e oito reais e oitenta
centavos), isso nos termos da proposta comercial acostada aos autos
(0630139).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para

publicação, ciência ao proponente, edição da nota de empenho
respectiva e demais providências necessárias à evolução do feito.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/12/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0634845 e o código CRC E9294208.

0005276-44.2019.6.02.8000 0634845v2
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2019.
À SLC, para necessária publicidade.
À SGO/COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2019, às 00:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636685 e o código CRC 957BEB55.

0005276-44.2019.6.02.8000 0636685v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0636685).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/12/2019, às 07:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636724 e o código CRC E38CE901.

0005276-44.2019.6.02.8000 0636724v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/12/2019, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/12/2019, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637116 e o código CRC A3803118.

0005276-44.2019.6.02.8000 0637116v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 964 (0637116)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/12/2019, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637451 e o código CRC 0740766B.
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000964

(0637116).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/12/2019, às 19:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637460 e o código CRC 9CA0A5A6.

0005276-44.2019.6.02.8000 0637460v1
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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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019121700154
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0001862-65.2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, visando a eventual e futura aquisição, mediante entrega parcelada, de garrafões
plásticos (vasilhames) com capacidade de 20 litros para água mineral, compatíveis com a
utilização em bebedouros de coluna; água mineral, envasada em garrafões de 20 (vinte)
litros e gás de cozinha (GLP), em botijas de 13 kg (treze quilogramas).. Total de Itens
Licitados: 31. Edital: 17/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av.
Antônio da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00040-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 17/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: A licitação será
realizada em grupos, formados por 31 itens no total, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que compõem cada grupo. O critério de julgamento adotado será o
MENOR PREÇO GLOBAL do grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus
Anexos quanto às especificações do objeto. Havendo divergências entre as especificações
dos itens definidas no edital e as constantes do sistema eletrônico, prevalecerão
aquelas..

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente da Seção de Licitação

(SIASGnet - 16/12/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0005276-44.2019.6.02.8000; Objeto: aquisição e instalação de pneus,
conforme disposições do edital do Pregão Eletrônico 67/2019; Fund. Legal: art. 24, inciso
V, da lei nº 8.666/93; Empresa contratada: S A DE SOUZA GRIZ (PABLO PNEUS), CNPJ nº
12.606.803/0001-73; Valor total: R$ 13.178,80; Autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO
MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, em 12/12/2019.
Maceió/AL, 16 de dezembro de 2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2019

Processo Administrativo SEI nº 0007514-36.2019.6.02.8000
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 12/12/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 74/2019, cujo objeto é o
registro de preços de mobiliário, em que foram adjudicados o grupo 1 (itens 1, 2 e 3) e o
grupo 2 (item 4) à empresa SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ
10.713.114/0001-32, pelo valor global de R$ 46.030,10, sendo que R$ 26.639,90 para o
Grupo 1 e R$ 19.390,20 para o grupo 2, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02
e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 16 de dezembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 70029

Nº Processo: 0002796-66.2019. Objeto: A presente licitação tem como objeto a escolha da
proposta mais vantajosa para a aquisição de gasolina, óleo diesel s-10, óleo 2 tempos
náutico e reagente arla 32, para os veículos pertencentes e/ou à disposição do TRE/AP e
2ª e 10ª Zonas Eleitorais de Macapá/AP, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 17/12/2019 das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00021-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 17/12/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/01/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 13/12/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2019

PAD nº 15537/2019. Pregão Eletrônico SRP nº 13/2019 do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no uso de
suas atribuições, decide utilizar a Ata de Registro de Preços, decorrente do certame acima
especificado. Assim AUTORIZA a adesão à Ata de Registro de Preços do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba, visando a aquisição de 16 (dezesseis) unidades do item 7, Grupo I -
Solução de Backup: Veeam Availability Suite Enterprise Plus com 60 meses de Suporte na
modalidade Production por socket part-numbers: V-VASPLS-VS-POOOO-OOV-VA+V-VASPLS-
VSP04PP-00, ao valor unitário de R$ 25.820,50 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte reais
e cinquenta centavos), no valor total de R$ 413.128,00 (quatrocentos e treze mil, cento e
vinte e o oito reais), em favor da empresa SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA, CNPJ:
07.880.897/0001-34. Adesão conforme o Decreto 7.892/2013.

Manaus-AM, 16 de dezembro de 2019.
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão em epígrafe (PAD 4835/2019), que tem por objeto o
registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo
(manutenção de bens imóveis e instalações - tintas e complementos).
HOMOLOGA o certame em favor das empresas: FLEXICOAT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., CNPJ 00.768.990/000102, para os itens 14, 21 e 24; JR
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA., CNPJ 01.631.853/0001-94 para
os itens 02, 04, 05, 10, 12, 25, 38, 40 E 42; E DE O LOPES FILHO EIRELI, CNPJ
16.454.638/000132, para os itens 01 e 03; LG FURTADO CNPJ 23.917.074/0001-
92, para os itens 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 41 e E DA SILVA PINTO COMÉRCIO, CNPJ
30.771.627/000107, para o item 09. declara fracassada a licitação para o item
18. DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/07/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala
Simões.

JULIO BRIGLIA
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 4835/2019), que tem por objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de material de consumo (manutenção de bens imóveis e
instalações - tintas e complementos). HOMOLOGA o certame em favor das empresas:
FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 00.768.990/000102, para os itens 14, 21 e
24; JR PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA., CNPJ 01.631.853/0001-94 para os
itens 02, 04, 05, 10, 12, 25, 38, 40 E 42; E DE O LOPES FILHO EIRELI, CNPJ
16.454.638/000132, para os itens 01 e 03; LG FURTADO CNPJ 23.917.074/0001-92, para os
itens 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39 e 41 e E DA SILVA PINTO COMÉRCIO, CNPJ 30.771.627/000107, para o item 09.
declara fracassada a licitação para o item 18. DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/07/2019, pelo
Des. João de Jesus Abdala Simões.

JULIO BRIGLIA
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 4835/2019), que tem por objeto o registro de preços para futura e
eventual aquisição de material de consumo (manutenção de bens imóveis e instalações - tintas
e complementos). HOMOLOGA o certame em favor das empresas: FLEXICOAT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., CNPJ 00.768.990/000102, para os itens 14, 21 e 24; JR PRODUTOS,
EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA., CNPJ 01.631.853/0001-94 para os itens 02, 04, 05, 10, 12,
25, 38, 40 E 42; E DE O LOPES FILHO EIRELI, CNPJ 16.454.638/000132, para os itens 01 e 03; LG
FURTADO CNPJ 23.917.074/0001-92, para os itens 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 41 e E DA SILVA PINTO COMÉRCIO, CNPJ
30.771.627/000107, para o item 09. declara fracassada a licitação para o item 18. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO 31/07/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JULIO BRIGLIA
Diretor-Geral

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 16134/2019. Objeto: Contratação da empresa DIRECTION
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ nº 08.685.474/0001-26. Contratante: Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n. 8.666/93 e
alterações posteriores. Objeto: capacitação de até 75 (setenta e cinco) servidores no
"Treinamento Experiencial ao ar livre - TEAL". Valor R$ 57.005,46 (cinquenta e sete mil, cinco
reais e quarenta e seis centavos). Data da Autorização: 13/12/2019, pelo Diretor-Geral, em
exercício, Claudio Marcio Pinto Neder. Data da Ratificação: 16/12/2019, pelo Exmo. Sr.
Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 172/2019. Processo nº 7703/2019-PAD contratada: LIDIANE
SENA DE MORAIS - EPP, CNPJ 04.716.651/0002-14. Objeto: item 4: carrinho tipo
plataforma/armazém (2 em 1), (6 UND), valor unitário R$ 705,00; item 6: carro bandeja
com dois tampos/bandejas, (8 UND), valor unitário R$ 919,98; item 8: paleteira/transpalet
tipo manual com freio, (8 UND), valor unitário R$ 1.658,97 e item 9: estrado modular, (300
UND), valor unitário R$ 142,39. Validade do Registro: de 17/12/2019 a 16/12/2020.
Manaus (AM), 16 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 078/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO:
Aquisição de 2 Switchs SAN 10GbE iSCSI com garantia e suporte técnico ON SITE 24x7x365
por 60 meses. VALOR TOTAL: R$ 87.800,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº
58/2018, do 4º CTA-Comando Militar da Amazônia-Cmdo-CMA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.44.90.52.43; Ação 02.122.0570.20GP.0029. PAD: 15.470/2019. VIGÊNCIA: 60
meses contados da data de sua assinatura. ASSINATURA: 16/12/2019. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Bruno Rodrigues de Mattos, pela
Contratada. Salvador, 16 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 040/2019, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa GENTE SEGURADORA S.A. OBJETO: Alteração Quantitativa.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b", §1º, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 3423/2019.
ASSINATURA: 16/12/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Carlos Eduardo Pinto de Souza, pela Contratada.
Salvador, 16 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2019 - UASG 70007

Nº Processo: 78412019. Objeto: Aquisição de materiais necessários para manutenção
preventiva e corretiva no âmbito das instalações hidrossanitárias, de pintura, e de reparos civis
das diversas unidades deste tribunal, conforme as especificações do edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 122. Edital: 17/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00064-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 17/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/01/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 16/12/2019) 70007-00001-2019NE000025

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE SUSPENSÃO

HUGO PEREIRA FILHO, Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Ceará, no uso de sua competência atribuída pela Portaria n.º 757/2015, FAZ SABER que foi
aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o TRE/CE pelo prazo de 2 (dois) anos à empresa PORTELA
LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ: 16.911.267/0001-70. Fundamento: art. 87, da
Lei nº 8.666/93, pelo descumprimento da Cláusula 6ª, item E, da ARP décima primeira,
letra "b", da ARP n.º 19/2018, bem como no PAD N.º 13.291/2019. Assina: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 22/10/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
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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 SEIC,
Para atualização no Portal da Transparência;
Ao GSAD,
Após publicação no DOU.
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/12/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637913 e o código CRC E66F5490.
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