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Memorando nº 766 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 02 de setembro de 2019.

Para: Secretário de Administração

Assunto: Aquisição, através de ARP, de Material Permanente (armário alto, armário
baixo e cadeira fixa)

 

Sr. Secretário,
 
Após levantamento efetuado pela Seção de patrimônio em

nosso depósito, bem como avaliando os pedidos recentes de algumas
Unidades, estamos encaminhando o Termo de Referência para
aquisição, através de ARP, de Material Permanente - 170 cadeiras
fixas em polipropileno, 40 armários altos e 20 armários
baixos, com a finalidade de repor a nossa reserva técnica que hoje
está zerada, mesmo com a redução dos cartórios eleitorais e das
poucas devoluções que ocorreram.

As últimas aquisições de armários altos ocorreram em
dezembro de 2018, junto à empresa KROLL - INDUSTRIA DE
MÓVEIS EIRELE - EPP - CNPJ nº 90.072.620/0001-29, ao preço
unitário de R$ 509,00 , de armários baixos em maio de 2015, junto à
empresa HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.-ME, CNPJ nº
66.455.593/0001-99 ao preço unitário de R$ 725,00 e de cadeiras
fixas em polipropileno ocorreram em dezembro de 2017 junto à
PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, CNPJ
nº 91.404.251/0001-97 ao preço de R$ 135,00.

Por conta das variação de valores ao longo desse período,
elaboramos uma nova pesquisa em sítios da internet e os custos
estimados foram listados no Termo de Referência (0588281).

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição, através de ARP, Material Permanente -  mobiliários
em geral  (40 armários alto, 20 armários baixo, 170 cadeiras
fixa em polipropileno com base metálica 50 mesas de
trabalho) - Conta 1231103-03, conforme especificações técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste
documento;

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados e quantidades definidas de acordo com os levantamentos
efetuados pela SEPAT;

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a
terem ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando
segurança aos usuários e aos equipamentos, com materiais
empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

1.4. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 130 cadeiras fixas, 10 armários altos, 05 armários baixos
e 20 mesas de trabalho.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os

ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e na Central
de Atendimento ao Eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió. As
aquisições visam adaptar as condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos servidores lotados nas Unidades, de modo a
propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente, bem como substituir as cadeiras fixas da central de
atendimento ao Eleitor de Maceió, conforme pedido da
Coordenadoria daquela unidade;

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e
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que tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade.
 
3 - FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1. A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de

Referência, será regida 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, 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.

 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário
e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade
da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para
possíveis pagamentos;

4 . 2 . Os móveis adquiridos deverão ser entregue
devidamente montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual
os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá
prever a incidência de qualquer despesa, tais como transporte,
tributos, embalagens, serviços e montagens;

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor, por LOTE, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão.

4. 4. Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:

4.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia
gratuita nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item
abaixo

4.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
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Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou
pela ABNT, comprovando: que os produtos ofertados para os lotes 01
e 02, estão em conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 –
Móveis para Escritório – Armários e mesas de trabalho; 

4 . 4 . 3 . Levando-se em consideração critérios de
sustentabilidade deverá ser apresentado Certificado ambiental de
cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do
mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que
comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que
comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento,

4.4.4. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos;

4.4.5. Declaração, emitida pela empresa prestadora dos
serviços de manutenção corretiva no ramo de
mobiliário, legalmente estabelecida nesta capital, afirmando que
prestará a devida assistência técnica para os itens cotados,
indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição Estadual, representante
legal, endereço e telefone para contato.

 
5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega nesta capital: até 30 dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;

5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-
AL;

5.3. Prazo de garantia mínima:
5. 3 . 1 . Lotes 01 e 02: pelo período mínimo de 60

meses, Assistência Técnica Corretiva durante o período de garantia,
onde a contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar
assistência técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta
capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local onde se
encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as
despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta.

5 . 3 . 2 . Lote 03: pelo período mínimo de 24
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meses, Assistência Técnica Corretiva: Durante o período de
garantia, a contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar
assistência técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta
capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local onde se
encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as
despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta.

5.3.3. Prazos para manutenção corretiva:
5.3.3.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação

por escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para
avaliação do defeito apresentado;

5.3.3.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação
por escrito, para solucionar os defeitos;

5.3.3.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação
por escrito, se necessário substituir o bem.

 
6 - RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Os materiais serão recebidos:
6.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio - SEPAT;

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou
Comissão de Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

 
7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;

7.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

7.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
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constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes:
7.4.1. Conferir as especificações, quantidade e

qualidade dos móveis e a correção da sua montagem;
7.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
7.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para

fins de registros e posterior pagamento.
7.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de

qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

7.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

7.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens,
no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade,

observando rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas. Deverão
ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão entregues
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas
fiscais;

8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

8 . 3 . Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos
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serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora;
8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,

discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e
modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.

8.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço
para montagem do mobiliário em suas dependências próprias
ou alugadas.

8 . 6 . Orientar seus empregados, considerando as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao
local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

8.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da
garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material,
peças e componentes necessários, novos e de acordo com as
recomendações dos fabricantes;

 
9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
9 . 1 . Proporcionar todas as facilidades para que a

empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

9 . 2 . Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

9.3. Designar a Comissão de Recebimento, se
necessário, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem
como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis,

em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-
corrente, após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;

10.2. O pagamento será creditado em favor do
fornecedor através de ordem bancária em conta-corrente, indicada
pelo fornecedor, após aceitação dos bens licitados.
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11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1. Aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

11.2. que os bens devam ser, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante
o transporte e o armazenamento.

 
12. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser

confirmado pela SEIC
10.1. (10 armários alto) R$ 9.000,00; (05 armários

baixo) - R$ 4.000,00, (130 Cadeiras fixa) R$ 20.000,00 e (20 mesas
de trabalho) - R$ 12.000,00. Valor Total estimado para 2019; R$
45.000,00.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/10/2019, às 14:41, 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
0594696 e o código CRC FB1C6FE0.

0007514-36.2019.6.02.8000 0594696v26
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO
 

LOTE 01 (Armários Alto e Baixo)
ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras

reguláveis, 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo.

40 unidades
 
Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA).
Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de

madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143,
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com
fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt, com arestas arredondadas.

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras
móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e
NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas, e os bordos não aparentes
do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem
ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário,
com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por
suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para
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impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve
ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos
tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão
com 340 a 360mm. As outras 03 prateleiras deverão ser removíveis e
reguláveis de, no máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de
suportes de alta qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30
Kg por prateleira.

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e
NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da
porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. O par de Portas
sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço
interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda
diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada
por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do
par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com
travamento por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos
escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta
esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas
metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo
"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.
A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis
em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja
função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: Acompanhando
as medidas da base do armário.

 
 
ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01

prateleira regulável e 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo:

20 unidades
 
Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).
Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de
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madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143,
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com
fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt, com arestas arredondadas.

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira
regulável) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e
NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas, e os bordos não aparentes
do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais devem ter
furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do armário, com
04 pontos de apoio por prateleira. A prateleira deve ser apoiada por suportes
metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir
deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita
por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo
minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e
NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da
porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. O par de Portas
sustenta-se em 04 dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço
interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda
diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada
por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do
par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com
travamento por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos
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escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta
esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas
metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo
"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.
A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis
em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja
função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: Acompanhando
as medidas da base do armário.

 
* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura
** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura
 
************************************
 
 
LOTE 02 -  ITENS 03, 04 e 05 - MESAS DE TRABALHO
50 unidades no total
 
ITEM 03 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo:

Dimensões aproximadas: 1200 x 700 x 750 mm (LxPxA).
20 unidades
 
ITEM 04 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo:

Dimensões aproximadas: 1400 x 700 x 750 mm (LxPxA).
20 unidades
 
ITEM 05 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo:

Dimensões aproximadas: 1800 x 700 x 750 mm (LxPxA).
10 unidades
 
* (5% de tolerância nas medidas) com exceção da espessura dos

tampos e painéis frontais
** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura
 
Características de todos os modelos do Lote 02:
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1. Tampo - Espessura de 25 mm, em madeira prensada de alta
qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; bordas
em PVC maciço ou estruturado, na cor do laminado melamínico. Borda frontal
interna reta com fitamento em poliestireno com arestas arredondadas. Tampo
ergonômico, com 02 orifícios para saída de fiação na superfície com diâmetro
de 50 mm confeccionados em derivados plástico rígido e tampa em derivados
plásticos flexíveis, ambos da cor do tampo.

 
2. Painel frontal - Espessura de 18 mm, em madeira prensada

de alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; bordas
protegidas por perfil em PVC maciço ou estruturado, na cor do laminado
melamínico. Deverá ser fixado a partir de 360 mm de distância do piso e
continuado até encontro com o tampo e aproximadamente a 70 mm da borda
externa do tampo.

 
3 . Base - Estrutura lateral estabilizadora, de formato em “L”

executada em aço fosfatizado através de banhos de imersão e pintado através
do sistema eletrostático curado em estufa em epóxi-pó de cor preta; dotada de
03 partes fixada ao tampo e painel frontal por parafuso tipo mini-fix. Pés com
sapatas reguladoras de nível em poliamida, reforçadas com fibra de vidro.

3.1 . superior horizontal em tubo quadrado ou retangular
(medidas aproximadas de 25x30x500 mm);

3 . 2 . inferior horizontal em tubo retangular (medidas
aproximadas de 30x50x650 mm);

3.3 verticais de seção retangular ou boleada (medidas
aproximadas de 150x30 mm) com abertura superior e inferior para passagem
de fiação;
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4. Sistema para passagem de fiação (eletrocalhas)
4 .1 . Calha horizontal: confeccionadas em chapa de aço,

fosfatizadas com banhos de imersão na cor preta, separada em dois canais
independentes, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal, para
passagem de:

4.1.1. fiação lógica/telefonia
4.1.2. fiação elétrica.
 
4.2. Calhas verticais: com extensão que vai da base inferior

horizontal até a altura da derivação para a eletrocalha horizontal, separada
e m dois canais independentes, na cor da estrutura da base, para passagem
de:

4.2.1. fiação lógica/telefonia
4.2.2. fiação elétrica.
 
 
************************************
 
 
LOTE 03 - ITEM 06 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS
Cadeira constituída de assento e encosto plásticos em

polipropileno de alta resistência, na cor azul royal, com proteção anti-
UV e estrutura metálica.

170 unidades
 
Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 440mm
Assento: Confeccionado em polipropileno copolímero (PP)

injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor azul royal, com
proteção anti UV.. Dimensões: 460 a 480 mm (L) x 420 a 440 mm (P) x mín.5mm
de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido à estrutura
por meio de no mínimo 4 (quatro) parafusos para plástico. A altura do assento
até o chão de mín. 410 mm. a máx. 460mm. Poderá conter furos para
ventilação.

Encosto: O encosto deve ser fabricado em polipropileno
copolímero injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor
azul royal, com proteção anti UV. Com dimensões mín 460mm a máx. 480mm de
largura por mín. 330mm a máx.360mm de altura, com espessura de parede de
no mín.5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na
parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por
dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui
furos para ventilação.

Base: A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010
/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos
oblongos mín.16x30 com mín. de 1.5mm de espessura de parede, soldados
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com solda Mig às duas travessas horizontais de tubos de aço mín. 7/8” x mín.
1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura
recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó, na cor preta.
Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura
recebe ponteiras plásticas injetadas em polipropileno. A estrutura da cadeira
suporta mínimo de 120 Kg.
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/10/2019, às 16:20, 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
0594697 e o código CRC EB5BE19B.

0007514-36.2019.6.02.8000 0594697v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2019.
Prezada Coordenadora, após a análise das plantas

arquitetônicas de Santana do Ipanema e Cacimbinhas, conseguimos
extrair o seguinte quadro:
Material S. Ipanema Cacimbinhas
Mesa  900 X  700 mm (sala audiência)  1
Mesa 1000 X  700 mm (sala audiência) 1  
Mesa 1200 X  700 mm (sala audiência)  7
Mesa 1400 X  600 mm (atendimento) 4  
Mesa 1500 X  700 mm (estação de trabalho?) 2  
Mesa 1600 X  700 mm (estação de trabalho?) 1  
Mesa 1700 X  700 mm (sala audiência) 1  
Mesa 1800 X 1000 mm (sala audiência) 1 1
Mesa 2000 X 1000 mm (sala urnas) 1  
Mesa Impressora 5  
Mesa copa 1 1
Estação de trabalho 1700 x 700 mm  2
Armário alto 6 3
Armário baixo 2  
Armário alto  800 X 500 mm (sala audiência) 1  
Armário baixo 800 X 500 mm (sala audiência) 1  

 
Como são medidas que podem ser adaptadas, sugerimos

a seguinte recomposição:
Material S. Ipanema Cacimbinhas
Mesa 1200 X  700 mm (sala audiência) 1 8
Mesa 1400 X  700 mm (atendimento) 7  
Mesa 1800 X 1000 mm (sala audiência) 3 1
Mesa Impressora 5  
Mesa copa 1 1
Armário alto 7 3
Armário baixo 3  
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Com isso, deveríamos:
1. Trocar as mesas de   900 X 700 e 1000 X 700 - por

mesas de 1200 X 700 mm
2. Trocar as mesas de 1400 X 600 e 1500 X 700 - por

mesas de 1400 X 700 mm
3. Trocar as mesas de 1700 X 1000 e 2000 X 1000 - por

mesas de 1800 X 700 mm
4. Sugerimos ainda verificar se as mesas de 1600 x 700

mm não poderiam ser trocadas por estações de trabalho.
 
Com esse pensamento das possíveis adaptações

sugeridas é que elaboramos o Termo de Referência 0594696 e o
Anexo Único 0594697

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/10/2019, às 16:26, 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
0594698 e o código CRC CD874BE1.

0007514-36.2019.6.02.8000 0594698v1
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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.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
A Seção de Patrimônio apresentou o Termo de Referência

SEPAT 0594696, referente a compra de cadeiras para o Fórum
Eleitoral de Maceió, armários altos e baixos para unidades diversas
desta especializada, bem como mesas de trabalho para atender, além
das unidades da sede, especificamente os cartórios de Santana do
Ipanema (19ª Zona) e Cacimbinhas (46ª Zona), em virtude de
mudança para sedes novas, que estão sendo reformadas.

 
Com relação aos cartórios citados, foram quantificados os

móveis que precisarão ser adquiridos para atender ao
layout proposto, após deduzidos os do acervo deste Regional. 

 
Porém, as medidas de algumas mesas de trabalho,

presentes nas plantas arquitetônicas, foram adaptadas para respeitar
a padronização e harmonia com os outros móveis já adquiridos e que
irão compor o ambiente.

 
Contudo, antes de finalizar o TR, o chefe da SEPAT

procurou a senhora Luciana Wanderley Cavalcante Brêda, na Seção
de Manutenção e Reparos, arquiteta responsável pelo supracitado
layout, para fazer as compatibilizações necessárias, sendo que a
mesma ratificou todas as alterações, em virtude de serem mínimas e
não causarem nenhum prejuízo ao layout proposto.

 
Por fim, tendo em vista a necessidade de aquisição de
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cadeiras fixas, armários altos e baixos e mesas de trabalho,
encaminho o Termo de Referência SEPAT 0594696, e seu anexo
único, 0594697, para análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso
seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/10/2019, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603010 e o código CRC 36339959.

0007514-36.2019.6.02.8000 0603010v1
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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.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando o Termo de Referência de evento 0594696,

evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 13:40, 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
0604308 e o código CRC 6E663137.

0007514-36.2019.6.02.8000 0604308v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0604308) e,

considerando o Termo de Referência (0594696), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/10/2019, 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
0604724 e o código CRC 816DBBDB.

0007514-36.2019.6.02.8000 0604724v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0604724, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/10/2019, às 17:58, 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
0605119 e o código CRC 2CDBA0C5.

0007514-36.2019.6.02.8000 0605119v1
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E-mail - 0606512

Data de Envio: 
  09/10/2019 17:09:47

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

Para (com cópia oculta):
    atendimento@layoutmoveis.com.br
    ronaldo@formasmoveis.com.br
    haroldomoveis.al@gmail.com
    sueli.jjm@gmail.com
    galflex677@gmail.com
    luiz@caderodemaceio.com.br
    licitacao@renovatto.com.br
    vendas@i9flex.com.br
    lennonlacerda@centralmoveis.ind.br
    marcialima@usemoveis.com.br
    hugootero@usemoveis.com.br
    layout_moveis@yahoo.com.br
    licitacoes@euroline.net.br
    luiz@newofficemcz.com.br
    negocios1@flexibase.com.br
    styluslicitacao@gmail.com
    elisangela@movelcorporativo.com.br
    adylthonvendas@gmail.com
    luizphilipesena@hotmail.com
    alberflex@alberflex.com.br
    artline.al@artlinemoveis.com.br
    hlofficemoveis@gmail.com
    corporativo@laroffice.com.br
    kaflex@kaflex.com.br
    beth@4fouroffice.com.br
    projetos@4fouroffice.com.br
    luciano@4fouroffice.com.br
    licitacoes1@formaoffice.com.br
    comercial@formastyle.com
    assessoria.ecmobiliario@gmail.com
    licitacoesolivetti@outlook.com
    licitacoes@plaxmetal.com.br
    vendas1@kroll.com.br
    marangonmoveis@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição mobiliário. Armários, mesas de trabalho, cadeira. PA TRE-AL
0007514-36.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE-AL pretende adquirir mobiliário, conforme Anexo Único e Termo de Referência em anexo, em
princípio, mediante registro de preços dos itens, para o que solicitamos cotação, com a maior brevidade
possível.

Pedimos a gentileza de que sejam observadas as especificações quando da elaboração da proposta e, em
caso de não atendimento, pedimos apontar por email.

Qualquer dúvida relacionada aos itens ou exigências do Termo de Referência, pedimos contatar a Seção
de Patrimônio, unidade responsável pela demanda, através dos telefones (82) 2122.7737/7787.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711 - seic@tre-al.jus.br
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Anexos:
    Anexo_0594697.html
    Termo_de_Referencia_0594696.html
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De: "Vendas | SoftwareShop.Com.Br" <vendas@softwareshop.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/10/2019 04:17 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de softwares Microsoft. PA 0007384-
46.2019

Boa tarde !

Não faturamos para governo .

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 16:00
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de softwares Microsoft. PA
0007384-46.2019

Prezados Fornecedores,

Solicitamos cotação para o fornecimento dos softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso no TRE-AL, conforme Lote Único constante
do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse ou condições de atender, independente do motivo,
pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711 - seic@tre-al.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, sem efeito o
documento 0606533 juntado ao presente procedimento por equívoco.

Maceió, 14/10/2019.
Maria Márcia Leite de Melo
SEIC

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 14/10/2019, às 14:30, 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
0608222 e o código CRC FA157686.

0007514-36.2019.6.02.8000 0608222v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: Armário alto com 3 prateleiras reguláveis, 2 portas de giro. Dimensões:.800 X 490 X 1650 mm R$1.103,59

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$1.341,95

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Objeto: Aquisição de móveis de escritório para atender a Defensoria Pública do Estado
de Rondônia do município de Cacoal (Convênio
250/2016/CGMAJ/CGAJUD/DPJUS/SNJ)..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ALTO FECHADO Confeccionado em
MDP/MDF, com 2 (duas) portas, 3 (três) prateleiras internas, cor cinza; Medindo
aproximadamente: 1600x800x460mm (AxLxP);

Data: 28/08/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:926224

Lote/Item: 2/9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/10/2019 11:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatór io gerado no dia 16/10/2019 15:05:48  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Mobiliário - armários, mesas de trabalho e cadeira fixa. PA 0007514-
36.2019

Pesquisa realizada entre 14/10/2019 16:37:50 e 16/10/2019 14:57:19

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

1) Armário alto com 3 prateleiras reguláveis, 2 portas de giro. Dimensões:.800 X 490 X 1650 mm 48 40 Unidades 1103,59 R$44.143,60

2) Armário baixo com 1 prateleira regulável e 2 portas de giro. Dimensões 800 X 490 X 750 mm
(LxPxA).

84 20 Unidades 593,49 R$11.869,80

3) Mesa de trabalho 1200 x 700 x 750 mm 14 20 Unidades 519,17 R$10.383,40

4) Mesa de trabalho 1400 x 700 x 750 mm 20 20 Unidades 603,23 R$12.064,60

5) Mesa de trabalho 1800 x 700 x 750 mm 46 10 Unidades 818,39 R$8.183,90

6) Cadeira fixa polipropileno. Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 440mm 52 170
Unidades

175,36 R$29.811,20

Valor Global: R$116.456,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
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19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME R$680,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  AVANTTI 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Porto Velho R MARECHAL DEODORO, 2461 (69) 3229-4406 modific.adm@gmail.com

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$682,00

Marca: MARTINUCCI                                            
Fabricante:  MARTINUCCI                                            
Modelo :  SWPLUS 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro EST CAMBOATA, 2231 Mariana Camargo de Paula (21) 31060-7242 vendas.2tlb@gmail.com

06.983.736/0001-03
* VENCEDOR *

CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$730,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIAMP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$780,00

Marca: j lemos                                            
Fabricante:  j lemos                                            
Modelo :  carvalho headway 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$986,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AA8 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.011,91

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP R$1.050,00

Marca: MOTIVA                                            
Fabricante:  MOTIVA                                            
Modelo :  CEA120 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RO Porto Velho R BRASILIA, 3391 Sebastião Azevedo Sobrinho (69) 3223-1577 s.a@enter-net.com.br

09.381.459/0001-57 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME R$1.100,00

Marca: AZ                                            
Fabricante:  AZ                                            
Modelo :  armario 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RO Ouro Preto do Oeste AV XV DE NOVEMBRO, 785 Edison de Jesus dos Santos (69) 3461-2870 oms@brturbo.com.br

30.492.732/0001-07 RMSCB - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO R$1.200,50

Marca: MCH                                            
Fabricante:  MCH                                            
Modelo :  ABNT - CERTIFICADO AA 

Endereço:
,
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

84.628.098/0001-16 ALBINO & ALBINO LTDA R$1.250,35

Marca: DIFRATELLI                                            
Fabricante:  DIFRATELLI                                            
Modelo :  ELEGANCE 

Endereço:
,

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA R$1.632,60

Marca: Fortline                                            
Fabricante:  fortline                                            
Modelo :  78067 

Endereço:
,

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$5.000,00

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$931,40

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de mobiliário.

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Armário I: alto, dimensões 80 x 48 x 160 cm (L x P x A),
contendo 2 portas e 3 prateleiras, acabamento nas cores argila ou amadeirada.
Deve possuir Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT com a
norma NBR 13961:2010 ou versão mais recente.

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 18/09/2019 10:14

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:389343

Lote/Item: 1/11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/09/2019 15:13

Homologação: 02/10/2019 13:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$620,00

Marca: ROAL                                            
Fabricante:  ROAL                                            
Modelo :  viena 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Emai l :
RS Caxias do Sul R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611 Ronaldo Antônio da Rocha roal.sandi@gmail.com

28.673.951/0001-40
* VENCEDOR *

TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$630,00

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICE MAX                                            
Modelo :  TECH 

Endereço:
,

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$730,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIAMP 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$810,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AA2P 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R$976,00

Marca: Marzo Vitorino                                            
Fabricante:  Marzo Vitorino                                            
Modelo :  IP 

Endereço:
,

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$990,00

Marca: SULAR                                            
Fabricante:  SULAR                                            
Modelo :  2019 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RS Caxias do Sul R NESTOR MOREIRA, 631 Tiago Canevese (54) 3213-7900

16.502.748/0001-22 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP R$1.000,00

Marca: Marzo                                            
Fabricante:  Marzo                                            
Modelo :  050005214 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José dos Campos R VILACA, 601 (11) 2155-4500 info@brazil.icl-ip.com

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME R$1.184,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  AAF28 

Endereço:
R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$1.184,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ARA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Garibaldi ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N (54) 3461-9900 ab&cl@italnet.com.br

03.062.224/0001-16 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA R$1.190,00

Marca: Marzo                                            
Fabricante:  Marzo                                            
Modelo :  Linha IP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Campinas AV ANDRADE NEVES, 1462 (11) 2431-5511 laboratorio@flexform.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$907,45
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Objeto: Eventual aquisição de material Permanente (Mobiliário), para atender as
necessidades desta UFMA..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo
superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo
do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na
cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de
poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00
mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR
13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo
15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas
as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita
de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45
mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e
recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base
inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16
sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e
alinhamento. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO NO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I DESTE EDITAL.

CatMat: 150151 - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 19/09/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362019 / UASG:154041

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2019 08:45

Homologação: 07/10/2019 09:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 79

Unidade: UNIDADE

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

86.729.324/0002-61
* VENCEDOR *

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$630,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MT Cuiabá AV V, 901A (65) 3317-2100 olinezia@milanmoveis.com.br

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA R$648,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS                                            
Fabricante:  ADEQUA MÓVEIS                                            
Modelo :  7002 

Endereço:
,

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA R$682,99

Marca: Martinucci do Brasil                                            
Fabricante:  Martinucci do Brasil                                            
Modelo :  Swplus 

Endereço:
,

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$690,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIAMP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$786,00

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AV BARAO DE STUDART, 741 (85) 3261-0664 iassete@iassete.com.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$787,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini                                            
Modelo :  ARA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Caucaia R DOIS, 351 (85) 3342-7770 bortolibra@ig.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$870,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AA8 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA R$900,00

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Pacatuba ROD CE 060, SN (85) 4006-0211 licitacao@movenord.com.br

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME R$908,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ARA 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R IRMAO JOSE OTAO, 157 JOÃO (54) 99972-3602 marangonmoveis@gmail.com

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$910,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$1.016,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PA Bragança PSG AVIZ, 09 (91) 08225-0011

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.230,00

Marca: Use Moveis                                            
Fabricante:  Use Moveis Para Escritorio Ltda                                            
Modelo :  Ravena 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goianira R 28 ESQ COM RUA 30, SN (62) 03298-7030 CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.323,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AA2P 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

08.493.422/0001-58 GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP R$1.323,33

Marca: INCOMEL MÓVEIS                                            
Fabricante:  INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA                                            
Modelo :  AL 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PB João Pessoa R PROJETADA, 250 Sidney José porto Lins (83) 8821-3322 sjpl.porto@hotmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$1.110,00

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Departamento de Polícia Federal 
Superintendência Regional em Roraima

Objeto: Aquisição de material permanente do tipo MOBILIÁRIO devidamente
montados/instalados para atender o novo auditório da Superintendência
Regional de Polícia Federal em Roraima e as instalações da Delegacia de
Polícia Federal em Pacaraima/RR..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA PRENSADA, TIPO ALTO,
ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADOMELAMÍNICO, COR ARGILA, ALTURA
80,0 CM, LARGURA 50,0 CM, PROFUNDIDADE 160,0 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04,
TIPO BORDAS PVC

CatMat: 445565 -

Data: 09/09/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132019 / UASG:200384

Lote/Item: 3/8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2019 11:47

Homologação: 08/10/2019 12:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.983.736/0001-03
* VENCEDOR *

CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$720,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIAMMI 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$750,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$810,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AASA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

30.102.483/0001-04 E A DE LACERDA EIRELI R$1.150,00

Marca: pandin                                            
Fabricante:  pandin                                            
Modelo :  armário 

Endereço:
,

21.776.066/0001-48 SR COMERCIO & SERVICOS LTDA R$1.230,00

Marca: PANDIN                                            
Fabricante:  PANDIN                                            
Modelo :  ARMÁRIO 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RR Boa Vista AV MARIO HOMEM DE MELO, 3857 Rosana Padilha Kempfer (95) 3625-7511

07.217.926/0001-82 M L P COSTA - EPP R$2.000,00

Marca: ferrus                                            
Fabricante:  ferrus                                            
Modelo :  ferrus 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RR Boa Vista V DAS FLORES, 1303 José Fernando Palhares Costa (95) 3626-9931 inforprint@hotmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 5: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$1.227,14

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Viçosa

Objeto: Aquisição de móveis sob medida, mesas, cadeiras, banquetas e quadros de
avisos..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO, 02 PORTAS, 04
PRATELEIRAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Medidas aprox.:
800x478x1600 mm (LXPXA). Tampo, fundo, laterais e base em madeira MDP
(aglomerado). Portas em madeira MDP com puxadores metálicos.

Data: 03/10/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:822019 / UASG:154051

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/10/2019 14:00

Homologação: 09/10/2019 16:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.520.617/0001-94
* VENCEDOR *

AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME R$652,00

Marca: Ngk                                            
Fabricante:  Ngk                                            
Modelo :  Armário Alto 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R ALVINOPOLIS, 1099 ODINO (31) 99387-7133 odino.autentica@gmail.com

11.708.655/0001-35 ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME R$660,00

Marca: ASTEM                                            
Fabricante:  ASTEM                                            
Modelo :  DR 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADORA MARIA HILDA, 211 (37) 03322-2188

05.948.159/0001-56 DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA - ME R$680,00

Marca: Pandin                                            
Fabricante:  Pandin                                            
Modelo :  PE40 / ARMÁRIO ALTO 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Viçosa AV SANTA RITA, 223 FREDERICO B. DAMIANO FILHO (31) 3885-1818 frederico@diviscrita.com.br

03.276.487/0001-28 MARCENARIA MANSAO EIRELI - ME R$685,43

Marca: Mansão                                            
Fabricante:  Mansão                                            
Modelo :  Armario 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Contagem R CC, 613 MARCELO RIBEIRO DA SILVA (31) 3357-7618 mmansão@hotmail.com

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP R$685,43

Marca: reiflex                                            
Fabricante:  reiflex                                            
Modelo :  rx15 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Três de Maio R FREDERICO WILLIG, 1931 Luis César Reis (55) 3535-2555 reiflexvendas@terra.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$4.000,00

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br
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Item 2: Armário baixo com 1 prateleira regulável e 2 portas de giro. Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). R$593,49

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$685,25

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Federal 
Seção Judiciário do Estado do Tocantins

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e futura de Materiais
Permanentes Diversos, conforme especificações constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO BAIXO FECHADO, COM 02 PORTAS,
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR: ARGILA; DIMENSÕES:
COMPRIMENTO - 0,80M; PROFUNDIDADE - 0,60M; ALTURA - 0,75M. TAMPO:
EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25 mm DE ESPESSURA, REVESTIDA EM
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FACES; COM BORDAS FRONTAL E POSTERIOR C/ ACABAMENTO EM FITA DE
PVC DE 3 mm DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE, PELO SISTEMA TIPO HOLT
- MELT,.... E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 19/06/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:90038

Lote/Item: 10/12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/06/2019 15:00

Homologação: 08/07/2019 13:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62
* VENCEDOR *

Layout Móveis para Escritório Ltda R$500,00

Marca: Layout                                            
Fabricante:  Layout                                            
Modelo :  MADRI 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$500,00

Marca: ROAL                                            
Fabricante:  ROAL                                            
Modelo :  viena 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Emai l :
RS Caxias do Sul R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611 Ronaldo Antônio da Rocha roal.sandi@gmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$594,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MT Cuiabá AV V, 901A (65) 3317-2100 olinezia@milanmoveis.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$596,00

Marca: 2P COMERCIO E SERV                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AB8 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$750,00

Marca: Use Moveis                                            
Fabricante:  Use Moveis Para Escritorio Ltda                                            
Modelo :  Ravena 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goianira R 28 ESQ COM RUA 30, SN (62) 03298-7030 CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$800,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CADERODE                                            
Fabricante:  CADERODE                                            
Modelo :  900-AB 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
TO Palmas Q 103 SUL, AV LO 1, 84 (63) 03026-2145

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$858,00

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$884,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIBCP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$562,82

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição de mobiliários (armários, mesas, cadeiras, entre outros), em
atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Habitação..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2
UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE,
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF,
TIPO BAIXO

CatMat: 324391 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS,
QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO
BAIXO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM
CHAVE

Data: 17/06/2019 09:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:2612019 / UASG:926922

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/07/2019 09:21

Homologação: 19/09/2019 17:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.351.401/0001-72
* VENCEDOR *

ACHEI PAPELARIA VAREJO E ATACADO LTDA - ME R$403,95

Marca: ACHEI MÓVEIS                                            
Fabricante:  ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS                                            
Modelo :  ST 0074 

Endereço: Telefone: Emai l :
R GOIAS, 1664 (37) 03222-0422 contedgarfederal@teleon.com.br

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$403,96

Marca: MED LIFE                                            
Fabricante:  MED LIFE                                            
Modelo :  ARM1 

Endereço:
,

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$564,50

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

17.331.237/0001-58 ROCAM MOVEIS LTDA. - ME R$564,52

Marca: ROCAM                                            
Fabricante:  ROCAM                                            
Modelo :  ROCAM 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Belo Horizonte R ALVARO ALVIM, 2265 (31) 03476-7919

29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS R$618,00

Marca: santa helena                                            
Fabricante:  santa helena                                            
Modelo :  baixo 

Endereço:
,

23.317.916/0001-75 VITOR SILVESTRE FELICIO - ME R$632,80

Marca: MUNDO OFFICE                                            
Fabricante:  MUNDO OFFICE                                            
Modelo :  FA 45 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DO BRASIL, 55 VITOR (31) 3532-1006 vitormundooffice@gmail.com

12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP R$752,00

Marca: Marzo Vitorino                                            
Fabricante:  Marzo Vitorino                                            
Modelo :  Marzo Vitorino 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PRIMAVERA, 121 PEDRO (19) 3897-4536 elias.epp@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$558,29

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
Justiça Federal de 1ª instância - RJ

Objeto: Registro de Preços, válido por 12 (doze) meses, para eventuais aquisições de
mobiliário (bancadas de trabalho acompladas tipo plataforma), conforme Anexo
I (Termo de Referência)..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO BAIXO, para a localidade CAMPOS DOS GOYTACAZES,
conforme Anexo I do edital (Termo de Referência).

CatMat: 150151 - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 29/08/2019 13:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1002019 / UASG:90016

Lote/Item: 3/35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/08/2019 18:07

Homologação: 13/09/2019 12:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.273.355/0001-48
* VENCEDOR *

JOAO L MARANGON - ME R$466,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ARB 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R IRMAO JOSE OTAO, 157 JOÃO (54) 99972-3602 marangonmoveis@gmail.com

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$472,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SULAR                                            
Fabricante:  SULAR                                            
Modelo :  2019 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RS Caxias do Sul R NESTOR MOREIRA, 631 Tiago Canevese (54) 3213-7900

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$480,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER MOVEIS - EIRELI - ME R$540,00

Marca: MODILAC                                            
Fabricante:  MODILA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA                                            
Modelo :  ET 105X 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RUI BARBOSA, 997 SERGIO/TAMARA (45) 3378-3264 woodcentermoveis@gmail.com

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$600,00

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICE MAX                                            
Modelo :  TECH 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Mogi das Cruzes AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366 (11) 4792-6488

17.328.158/0001-98 TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA R$675,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  AVANTTI 

Endereço:
,

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$675,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MA.AB2P 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$650,73

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Objeto: Aquisição de Mobiliário para Escritório..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE
PORTAS 2 UN, TIPO PORTASCOM GIRO ABERTURA 270¨, TIPO FECHAMENTO
PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL FÓRMICA LÍQUIDA, COR
CINZA-ARGILA, ALTURA 74 CM, LARGURA 60,0 CM, PROFUNDIDADE 50 CM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS AGLOMERADO MADEIRA
18MM ESPESSURA,, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO BORDAS
ARREDONDADAS A 180¨

CatMat: 253140 - ARMÁRIO , MATERIAL MADEIRA MDF, LARGURA 60,0 CM,
PROFUNDIDADE 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS
AGLOMERADO MADEIRA 18MM ESPESSURA,, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1
UN, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, TIPO BAIXO, QUANTIDADE
PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM GIRO ABERTURA 270°, TIPO FECHAMENTO
PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL FÓRMICA LÍQUIDA, COR
CINZA-ARGILA, ALTURA 74 CM

Data: 14/08/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:322019 / UASG:925387

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 344

Unidade: UNIDADE

U F : PA
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

75.395.665/0001-40
* VENCEDOR *

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA R$350,00

Marca: LACHI                                            
Fabricante:  Ind e Com de Moveis Lachi eireli                                            
Modelo :  AB000 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Arapongas R GUARATINGA, 731 Natal Lachi Junior (43) 3276-0250 licitacao@moveislachi.com.br

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R$360,00

Marca: PANDIN                                            
Fabricante:  PANDIN                                            
Modelo :  ARMÁRIO BAIXO, 02 portas 01 prateleira 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Belém AL 07, 49 (91) 3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$400,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AB2P 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$480,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIBCP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$720,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$790,00

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  GENIUS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PA Bragança PSG AVIZ, 09 (91) 08225-0011

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$811,00

Marca: SULAR                                            
Fabricante:  SULAR                                            
Modelo :  2019 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RS Caxias do Sul R NESTOR MOREIRA, 631 Tiago Canevese (54) 3213-7900

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R$972,78

Marca: RS MÓVEIS                                            
Fabricante:  RS MÓVEIS                                            
Modelo :  ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS 

Endereço: Telefone: Emai l :
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91) 03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA R$972,78

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Pacatuba ROD CE 060, SN (85) 4006-0211 licitacao@movenord.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$484,82

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Departamento de Educação e Cultura do Exército 
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /Recife

Objeto: Eventual aquisição de material permanente - GCALC - 7ªRM.

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF,
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO PADRÃO
MADEIRAD O, LARGURA 80 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SAPATAS REGULADORAS NÁILON/DOBRADIÇAS E PUXADORES,
PROFUNDIDADE 60 CM, MATERIAL BASE TUBO AÇO 30 X 20MM, TIPO BAIXO,
ESPESSURA 25 MM

CatMat: 387934 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , MATERIAL MDF, REVESTIMENTO
LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO PADRÃO MADEIRADO, LARGURA
80 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS
REGULADORAS NÁILON/DOBRADIÇAS E PUXADORES, PROFUNDIDADE 60
CM, MATERIAL BASE TUBO AÇO 30 X 20MM, TIPO BAIXO, ESPESSURA 25 MM

Data: 14/08/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:160191

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2019 15:34

Homologação: 26/09/2019 15:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 251

Unidade: UNIDADE

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.111.906/0001-46
* VENCEDOR *

MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME R$430,00

Marca: ADATTARE                                            
Fabricante:  ARTIVIDADE                                            
Modelo :  AREZZO 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Campo Largo R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680 Edson Tadeu Bosa Junior (41) 3372-9607 adil40@bol.com.br

75.395.665/0001-40 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA R$432,50

Marca: LACHI                                            
Fabricante:  Ind e Com de Moveis Lachi eireli                                            
Modelo :  AB000 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Arapongas R GUARATINGA, 731 Natal Lachi Junior (43) 3276-0250 licitacao@moveislachi.com.br

26.315.298/0001-12 D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME R$444,89

Marca: DHF                                            
Fabricante:  METODO                                            
Modelo :  GAVETEIRO 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148 DHEYNE (19) 3224-1965 comercialdhfme@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$450,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$470,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIBCP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$480,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AA 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R$490,00

Marca: JOMARI/MARZO                                            
Fabricante:  JOMARI/MARZO                                            
Modelo :  ARM-BAIXO 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP Americana R PAULO CHINELATO, 68 Joao Barbieiro (19) 3405-1002

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME R$495,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ARB 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R IRMAO JOSE OTAO, 157 JOÃO (54) 99972-3602 marangonmoveis@gmail.com

22.228.425/0001-95 E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME R$495,83

Marca: Macedo                                            
Fabricante:  Macedo Móveis Planejados                                            
Modelo :  Arm 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL RUBENS MARTINI, 582 EZEQUIAS (19) 3362-4210 e.tripode1@gmail.com

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$495,83

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICE MAX                                            
Modelo :  TECH 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Mogi das Cruzes AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366 (11) 4792-6488

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$649,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini                                            
Modelo :  ARB 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Caucaia R DOIS, 351 (85) 3342-7770 bortolibra@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$625,75

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Objeto: Aquisição de móveis de escritório para atender a Defensoria Pública do Estado
de Rondônia do município de Cacoal (Convênio
250/2016/CGMAJ/CGAJUD/DPJUS/SNJ)..

Descrição: BALCÃO - BALCÃO 02 PORTAS (ARMÁRIO BAIXO) Confeccionado em
MDP/MDF, na cor cinza, medidas aproximadas: 800x460x740mm (LxPxA);

Data: 28/08/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:926224

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/10/2019 11:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$400,75

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$402,00

Marca: MARTINUCCI                                            
Fabricante:  MARTINUCCI                                            
Modelo :  SWPLUS 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro EST CAMBOATA, 2231 Mariana Camargo de Paula (21) 31060-7242 vendas.2tlb@gmail.com

06.983.736/0001-03
* VENCEDOR *

CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$410,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIBCP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$460,00

Marca: j lemos                                            
Fabricante:  j lemos                                            
Modelo :  carvalho headway 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$591,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  PROMASTER 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP R$600,00

Marca: MOTIVA                                            
Fabricante:  MOTIVA                                            
Modelo :  CEA-100 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RO Porto Velho R BRASILIA, 3391 Sebastião Azevedo Sobrinho (69) 3223-1577 s.a@enter-net.com.br

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME R$600,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  AVANTTI 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Porto Velho R MARECHAL DEODORO, 2461 (69) 3229-4406 modific.adm@gmail.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$679,98

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

30.492.732/0001-07 RMSCB - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO R$707,80

Marca: MCH                                            
Fabricante:  MCH                                            
Modelo :  ABNT - CERTIFICADO AA 

Endereço:
,
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$707,80

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.                                            
Modelo :  GENIUS 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63) 3216-2098 wilhanessantos@hotmail.com

09.381.459/0001-57 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME R$750,00

Marca: AZ                                            
Fabricante:  AZ                                            
Modelo :  balcão 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RO Ouro Preto do Oeste AV XV DE NOVEMBRO, 785 Edison de Jesus dos Santos (69) 3461-2870 oms@brturbo.com.br

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA R$819,90

Marca: Fortline                                            
Fabricante:  fortline                                            
Modelo :  78026 

Endereço:
,

84.628.098/0001-16 ALBINO & ALBINO LTDA R$1.005,55

Marca: DIFRATELLI                                            
Fabricante:  DIFRATELLI                                            
Modelo :  ELEGANCE 

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 7: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$597,30

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de mobiliário.

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Armário III: baixo, dimensões 80 x 48 x 72 cm (L x P x
A), contendo 2 portas e 1 prateleira, acabamento nas cores argila ou
amadeirada. Deve possuir Certificado de conformidade de produto emitido pela
ABNT com a norma NBR 13961:2010 ou versão mais recente.

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 18/09/2019 10:14

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:389343

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/09/2019 15:13

Homologação: 02/10/2019 13:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 17

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$410,00

Marca: ROAL                                            
Fabricante:  ROAL                                            
Modelo :  viena 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Emai l :
RS Caxias do Sul R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611 Ronaldo Antônio da Rocha roal.sandi@gmail.com

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$440,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIBCP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.673.951/0001-40
* VENCEDOR *

TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$500,00

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICE MAX                                            
Modelo :  TECH 

Endereço:
,

16.502.748/0001-22 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP R$550,00

Marca: Marzo                                            
Fabricante:  Marzo                                            
Modelo :  050005200 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José dos Campos R VILACA, 601 (11) 2155-4500 info@brazil.icl-ip.com

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R$592,00

Marca: Marzo Vitorino                                            
Fabricante:  Marzo Vitorino                                            
Modelo :  IP 

Endereço:
,

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME R$635,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  ABF28 

Endereço:
R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$648,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AA2PPS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$665,00

Marca: SULAR                                            
Fabricante:  SULAR                                            
Modelo :  2019 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RS Caxias do Sul R NESTOR MOREIRA, 631 Tiago Canevese (54) 3213-7900

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$703,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ARB 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Garibaldi ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N (54) 3461-9900 ab&cl@italnet.com.br

03.062.224/0001-16 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA R$830,00

Marca: Marzo                                            
Fabricante:  Marzo                                            
Modelo :  Linha IP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Campinas AV ANDRADE NEVES, 1462 (11) 2431-5511 laboratorio@flexform.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$648,08

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA Data: 25/09/2019 10:03
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Objeto: Aquisição de fornecimento e instalação de mobiliário para a nova sede do
Conselho Federal de Educação Física - CONFEF.

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO,
QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPOPORTAS COM PUXADORES DE EMBUTIR
NA COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TIPO
FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO,
ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, ALTURA
74 CM, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM 01 PRATELEIRA REGULÁVEL

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:162019 / UASG:925042

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:57

Homologação: 04/10/2019 11:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.496.190/0001-04
* VENCEDOR *

RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$467,50

Marca: avantti                                            
Fabricante:  avantti                                            
Modelo :  certificada 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro EST CAMBOATA, 2300 (21) 3106-3062 comercial@rioofficenet.com.br

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME R$469,00

Marca: AVANTI                                            
Fabricante:  AVANTI MÓVEIS                                            
Modelo :  91503 

Endereço:
R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME R$600,00

Marca: TECNO 2000                                            
Fabricante:  TECNO 2000 MOBILIARIO COORPORATIVO E ESCOLAR                                            
Modelo :  LINHA BREMEN 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ST SCIA Quadra 14, 18 Hallisson de Oliveira (64) 3797-2169 suprimentos@construtexbrasil.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$610,76

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

28.423.151/0001-71 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP R$612,50

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  FIT 

Endereço:
,

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$625,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$708,92

Marca: RIVERA                                            
Fabricante:  RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                            
Modelo :  VERSATILE 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Araras ROD SP 191 KM 51,5, S/N (19) 3543-2300 queli@riveramoveis.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$720,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AB2P 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$1.019,00

Marca: SULAR                                            
Fabricante:  SULAR                                            
Modelo :  2019 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RS Caxias do Sul R NESTOR MOREIRA, 631 Tiago Canevese (54) 3213-7900

Preço (Compras Governamentais) 9: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$528,33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Objeto: Eventual aquisição de material Permanente (Mobiliário), para atender as
necessidades desta UFMA..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo
superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do
armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza,
resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com
superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio
ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010.
Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no
mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de
poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta
resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura
com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no
mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com
acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco
metálico na porta esquerda, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO NO TERMO DE
REFERENCIA ANEXO I DESTE EDITAL.

CatMat: 150151 - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 19/09/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362019 / UASG:154041

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2019 08:45

Homologação: 07/10/2019 09:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: UNIDADE

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.790.405/0001-27
* VENCEDOR *

ADEQUA MOVEIS LTDA R$386,50

Marca: ADEQUA MÓVEIS                                            
Fabricante:  ADEQUA MÓVEIS                                            
Modelo :  7007 

Endereço:
,

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$387,50

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Endereço:
AV V, 675

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$400,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIBCP 

20 / 44 

Relatório Cotação Banco de Preços (0609566)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 47



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$474,00

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AV BARAO DE STUDART, 741 (85) 3261-0664 iassete@iassete.com.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$478,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini                                            
Modelo :  ARB 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Caucaia R DOIS, 351 (85) 3342-7770 bortolibra@ig.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$521,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AB8 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME R$552,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ARB 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R IRMAO JOSE OTAO, 157 JOÃO (54) 99972-3602 marangonmoveis@gmail.com

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$661,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PA Bragança PSG AVIZ, 09 (91) 08225-0011

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA R$711,67

Marca: Martinucci do Brasil                                            
Fabricante:  Martinucci do Brasil                                            
Modelo :  Swplus 

Endereço:
,

08.493.422/0001-58 GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP R$711,67

Marca: INCOMEL MÓVEIS                                            
Fabricante:  INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA                                            
Modelo :  AB 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PB João Pessoa R PROJETADA, 250 Sidney José porto Lins (83) 8821-3322 sjpl.porto@hotmail.com

Item 3: Mesa de trabalho 1200 x 700 x 750 mm R$519,17

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$600,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: Dimensões aproximadas: 1200 x 700 x 750 mm (LxPxA).Tampo - Espessura de
25 mm. Espessura de 18 mm.
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
10ª Região Militar 
23ºBatalhão de Caçadores

Objeto: Aquisição de Material Permanente Mobiliário para atender as necessidades do
23º BC e OM's da Guarnição de Fortaleza..

Descrição: MESA MADEIRA - MESA DE TRABALHO RETA Dimensões: 1200 X 600 X 740
MM (LxPxH)

CatMat: 108219 - MESA MADEIRA , MESA MADEIRA NOME

Data: 14/05/2019 09:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:160044

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/07/2019 13:45

Homologação: 17/07/2019 13:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 305

Unidade: UNIDADE

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.368.875/0001-52
* VENCEDOR *

FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$600,00

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA                                            
Modelo :  GENIUS 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63) 3216-2098 wilhanessantos@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$525,40

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material
permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos)..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA - MESA DE TRABALHO, DE MADEIRA
AGLOMERADO, POST-FORMING, NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO
MEDINDO (1,20 X 0,60) M, 0,25MM, 0,74M, COM ESTRUTURA DE ACO, COM
ESTRUTURA NA COR CINZA, COM TAMPO NA COR ARGILA

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 16/09/2019 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:512019 / UASG:989047

Lote/Item: /39

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2019 17:21

Homologação: 08/10/2019 11:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 111

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.300.400/0001-12
* VENCEDOR *

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$207,93

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Endereço:
AV V, 675

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA R$268,99

Marca: VANDAFLEX                                            
Fabricante:  VANDAFLEX                                            
Modelo :  VANDAFLEX 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV MATO GROSSO, 839 ANDREY (66) 3566-1240 olmieletro@gmail.com

24.321.932/0001-02 GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$269,50
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JOTA                                            
Fabricante:  GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME                                            
Modelo :  SOFTH 

Endereço:
,

24.889.931/0001-50 STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME R$600,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  90103174 

Endereço:
,

24.120.787/0001-93 RAPHAEL GODOY LORENZO - LORENZO COMERCIO E SERVICOS DE R$806,00

Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  PLATINA 

Endereço:
,

25.306.981/0001-20 PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.000,00

Marca: pantanal                                            
Fabricante:  pantanal                                            
Modelo :  pantanal 

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$432,12

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes (mobiliário)..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA RETANGULAR, com as seguintes
características: 1) dimensões (com base no tampo): 1.1)
comprimento/profundidade: 1200X600mm (aceitar-se-ão variações de +/-
10mm); 1.2) altura: 730mm (aceitar-se-á variação de +/- 10mm); 2) tampo: 2.1)
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade; 2.2) com
no mínimo 25mm e no máximo 28mm de espessura; 2.3) acabamento, em
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila; 2.4)
encabeçamento nos topos com fita borda PVC, na cor argila; 3) painel frontal /
central (a posição do painel será definida pelo TRE/MS quando da requisição do
material, a depender do uso previsto: mesa de trabalho = painel frontal ou mesa
de audiência = painel central): 3.1) confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de baixa ou média densidade; 3.2) com no mínimo 15mm e no
máximo 18mm de espessura; 3.3) acabamento, em ambas as faces, com
laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila; 3.4) encabeçamento dos
topos com fita borda PVC, na cor argila; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE
TERMO DE REFERÊNCIA

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 22/08/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:70016

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2019 13:04

Homologação: 15/10/2019 15:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.300.400/0001-12
* VENCEDOR *

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$379,50

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Endereço:
AV V, 675
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.673.951/0001-40 TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$380,00

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICE MAX                                            
Modelo :  LINHA TECH 

Endereço:
,

03.062.224/0001-16 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA R$428,11

Marca: Marzo                                            
Fabricante:  Marzo                                            
Modelo :  Linha IP 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Campinas AV ANDRADE NEVES, 1462 (11) 2431-5511 laboratorio@flexform.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$431,00

Marca: 2P COM E SERV                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  PROMASTER 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME R$440,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ERM 1005 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R IRMAO JOSE OTAO, 157 JOÃO (54) 99972-3602 marangonmoveis@gmail.com

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$440,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.                                            
Modelo :  SIMT 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

03.842.600/0001-95 MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP R$526,20

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MS Campo Grande AV RICARDO BRANDAO, 1500 (67) 03382-2602

Item 4: Mesa de trabalho 1400 x 700 x 750 mm R$603,23

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$810,36

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: Dimensões aproximadas: 1400 x 700 x 750 mm (LxPxA). Espessura de 25 mm.
Espessura de 18 mm.
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Aquisição de materiais Permanente Mobiliário para o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC..

Descrição: MESA - Mesa em L , superfícies iguais medindo 140x60cm com 74cm altura
ou dimensões aproximadas para mais não ultrapassando 10%, composto de
superfície de trabalho (tampo) retaguarda e estrutura (pedestais laterais e
canto). Tampo sem emendas confeccionado em aglomerado de
aproximadamente 25mm espessura com revestimento em laminado
melamínico de baixa pressão cor a definir com encabeçamento lateral reto
poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) e bordas arredondadas 180º
na cor a definir. Furo passa cabos com acabamento em material polimérico.
Provido de buchas metálicas para parafuso ¼ para fixação dos pedestais.
Retaguarda (saia): em aglomerado de 18mm (espessura mínima) revestido em
laminado melamínico de baixa pressão com cor a definir nas duas faces, no
mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto,
em fita de poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado.
Com pedestal lateral medindo entre 705mm a 750mm altura. CORPO: conjunto
formado por dois perfis e 2 tampas fabricadas em alumínio extrudado. Com
suporte para Fios: medindo entre 825mm e 900 mm largura tipo calha
fabricada em aço com 2 níveis,sendo o nível superior para passagem de fios e
apoio de filtros para tomadas, e o

CatMat: 150942 - MESA , MESA NOME

Data: 18/06/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:402019 / UASG:158516

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/07/2019 15:20

Homologação: 12/08/2019 12:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 130

Unidade: UNIDADE

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.614.761/0001-12
* VENCEDOR *

GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME R$492,09

Marca: GM                                            
Fabricante:  GM                                            
Modelo :  GRM160 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SC Palhoça R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209 Adriana Meyer (48) 3242-1144

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP R$493,09

Marca: Propria                                            
Fabricante:  Fabricação Propria                                            
Modelo :  BEL - ML 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Araucária R PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109 (41) 3642-2247 belniakimoveis@yahoo.com.br

18.855.826/0001-06 NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME R$512,00

Marca: OPERAMOBILI                                            
Fabricante:  NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA                                            
Modelo :  MESA L 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PRADELA, 205 DIOGO (54) 3702-7940 nivelato.licitacao@gmail.com

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$522,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.ETL 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI R$550,00

Marca: EKOMOB                                            
Fabricante:  EKOMOB                                            
Modelo :  CORPORATE MESA RETANGULAR 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Itajaí R RAUL HEUSI DA SILVA, 25 Ricardo Moraes (47) 3398-2838 flexforma@live.com

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP R$579,79
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Marca: pandin                                            
Fabricante:  pandin                                            
Modelo :  MESA L 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Blumenau R 7 DE SETEMBRO, 1069 (47) 3326-1726

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP R$582,00

Marca: Universal Office                                            
Fabricante:  Universal Office                                            
Modelo :  Attractive 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Toledo AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099 (45) 3379-1891

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$582,00

Marca: ROAL                                            
Fabricante:  ROAL                                            
Modelo :  LONDON 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Emai l :
RS Caxias do Sul R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611 Ronaldo Antônio da Rocha roal.sandi@gmail.com

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$582,03

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICE MAX                                            
Modelo :  LINHA TECH 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Mogi das Cruzes AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366 (11) 4792-6488

01.111.906/0001-46 MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME R$650,00

Marca: ADATTARE                                            
Fabricante:  ARTIVIDADE                                            
Modelo :  AREZZO 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Campo Largo R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680 Edson Tadeu Bosa Junior (41) 3372-9607 adil40@bol.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.000,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.399,98

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME R$1.400,00

Marca: Fábricação Própria                                            
Fabricante:  Schneider                                            
Modelo :  Conforme Edital 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Curitiba R JOAQUIM CAETANO DA SILVA, 245 (041) 3459-950

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO R$2.000,00

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 

Endereço:
,
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Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$396,10

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 
4ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Aquisição de mobiliários..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - Mesa De Escritório Em L Estação De Trabalho De 1,40
X 1,40 X 0,60 M, Com Gaveta (s), Na Cor Cinza, em 100% MDF.

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 05/09/2019 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:160113

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/09/2019 10:27

Homologação: 19/09/2019 09:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

93.920.361/0001-37
* VENCEDOR *

LUIS CESAR REIS - EPP R$362,40

Marca: reiflex                                            
Fabricante:  reiflex                                            
Modelo :  rxm2 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Três de Maio R FREDERICO WILLIG, 1931 Luis César Reis (55) 3535-2555 reiflexvendas@terra.com.br

86.544.996/0001-11 BATISTA PENHA & CIA LTDA - EPP R$362,50

Marca: PANDIN                                            
Fabricante:  PANDIN                                            
Modelo :  PANDIN ETP1414 MXG02 LINHA MAXXI 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Varginha AV MAJOR VENANCIO, 166 (35) 3222-1200 batistaepenha@ig.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$379,00

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

22.601.642/0001-89 L. S. AGUIAR MOVEIS - EPP R$390,00

Marca: MARFVALE                                            
Fabricante:  MARFVALE                                            
Modelo :  MESA L 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R CORONEL EURICO COSTA SOUZA, 315 FREDERICO (12) 3341-2001 lsaguiarmoveis@uol.com.br

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME R$441,00

Marca: LUNASA                                            
Fabricante:  LUNASA                                            
Modelo :  SLIM 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Taió R CECILIO RODRIGUES, 136 (47) 3562-1261

23.178.866/0001-92 OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$441,68

Marca: MINAS OFFICE                                            
Fabricante:  MINAS OFFICE                                            
Modelo :  PRATA 

Endereço: Telefone: Emai l :
AV DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1612 (35) 3235-1169 maqpel.licita@hotmail.com
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Item 5: Mesa de trabalho 1800 x 700 x 750 mm R$818,39

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$1.167,60

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral no Espirito Santo

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO, MESA
DE TRABALHO, RETANGULAR, conforme edital e seus anexos.

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 22/05/2019 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:70015

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/05/2019 16:51

Homologação: 25/06/2019 15:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.258.798/0001-90
* VENCEDOR *

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$624,99

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

08.379.450/0001-49 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORI R$625,00

Marca: AVANTI                                            
Fabricante:  AVANTI                                            
Modelo :  90119 

Endereço: Telefone: Emai l :
ROD BR-262, 19 (27) 03226-7024 ABS.CONTABIL@YAHOO.COM.BR

21.323.689/0001-65 M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP R$700,00

Marca: Layout                                            
Fabricante:  Layout                                            
Modelo :  MADRI 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST SCL/N QUADRA 408, SN Magno Lopes Nascimento (61) 3554-9099 mlcomercialbsb@gmail.com

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME R$888,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ETMR 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R IRMAO JOSE OTAO, 157 JOÃO (54) 99972-3602 marangonmoveis@gmail.com

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO R$3.000,00

Marca: pandim                                            
Fabricante:  pandin                                            
Modelo :  pandin 

Endereço:
,

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: Dimensões aproximadas: 1800 x 700 x 750 mm (LxPxA). Espessura de 25 mm.
Espessura de 18 mm.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$1.149,29

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento e
instalação de mobiliário em geral (armários, cadeiras, mesas de trabalho,
mesas para reunião, etc.), para atender a demanda dos Novos Fóruns da
Comarca de Cacoal e Porto Velho do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - Mesa de trabalho angular 1, 1400/1400x600x740mm,
tampo - ovo ou similar [...]. OBS.: Conforme especificações constantes no Anexo
I e Anexo II do Termo de Referência, Anexo IV do Edital.

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 23/04/2019 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282019 / UASG:925006

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/07/2019 12:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 142

Unidade: UNIDADE

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

86.729.324/0002-61
* VENCEDOR *

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$700,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MT Cuiabá AV V, 901A (65) 3317-2100 olinezia@milanmoveis.com.br

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L R$730,00

Marca: ROAL                                            
Fabricante:  ROAL                                            
Modelo :  LONDON 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R ALFREDO CABERLON, 358 MATHEUS (54) 3289-2439 unnecxs@gmail.com

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$732,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  PROMASTER 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$750,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$840,00

Marca: Layout                                            
Fabricante:  Layout                                            
Modelo :  Layout 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$870,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.                                            
Modelo :  SIET 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.092,99

Marca: CADERODE                                            
Fabricante:  CADERODE                                            
Modelo :  LINHA: PRATIKA 900 OPERATIVE 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Flores da Cunha ROD VRS 814, 300 Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira (21) 2213-0962 licitacao@caderode.com.br

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$1.099,35

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ETMA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Garibaldi ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N (54) 3461-9900 ab&cl@italnet.com.br

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$1.300,00

Marca: evolution                                            
Fabricante:  evolution                                            
Modelo :  evolution 

Endereço:
,

07.986.747/0001-00 DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA R$1.300,00

Marca: FERRUS                                            
Fabricante:  FERRUS                                            
Modelo :  DE-25014/A 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AM Manaus AV JACIRA REIS, 185 (92) 3625-5498

10.635.032/0001-17 MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME R$1.390,00

Marca: fenix                                            
Fabricante:  fenix                                            
Modelo :  vfenix 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R APURINA, 238 VALÉRIO (92) 98124-1430 comercial@mecsam.com.br

30.524.715/0001-04 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$1.396,00

Marca: Steel                                            
Fabricante:  Steel Solution                                            
Modelo :  De Acordo com a especificação 

Endereço:
,

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.396,00

Marca: Bradiv                                            
Fabricante:  Bradiv Ind. Com. Ltda                                            
Modelo :  MESA DE TRABALHO ANGULAR EM 'L' 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SIA SUL TRECHO 02 LOTES 1085, 1090, 1095 E, 1100 (61) 3234-0925

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$1.396,00

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda                                            
Modelo :  GENIUS 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63) 3216-2098 wilhanessantos@hotmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$1.396,35

Marca: j lemos                                            
Fabricante:  j lemos                                            
Modelo :  carvalho eletro 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

22.027.553/0001-70 TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - ME R$2.000,00

Marca: ANTONIAZZI                                            
Fabricante:  ADRIANO ANTONIAZZI & CIA LTDA                                            
Modelo :  MA-01A 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 993 LUIS CARLOS (51) 99151-1204 toniazziengenharia@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$914,77

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

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

Descrição: MESA - Mesa de trabalho em L medindo aprox. 1600.1600.740mm - Tampo:
Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com
ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 600 mm para
tampo com corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o
usuário, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio
2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O
tampo deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com aprox. 60 mm
de diâmetro na cor do revestimento para passagem de cabos. Painel estrutural:
Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com
ela um corpo

CatMat: 150942 - MESA , MESA NOME

Data: 07/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:926703

Lote/Item: 8/64

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/08/2019 12:42

Homologação: 19/08/2019 09:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 360

Unidade: UNIDADE

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.111.906/0001-46
* VENCEDOR *

MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME R$629,00

Marca: ADATTARE                                            
Fabricante:  ARTIVIDADE                                            
Modelo :  AREZZO 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Campo Largo R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680 Edson Tadeu Bosa Junior (41) 3372-9607 adil40@bol.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$702,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.ETL 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

05.587.629/0001-01 K V BEZERRA - ME R$720,00

Marca: MÓVEIS JB                                            
Fabricante:  MÓVEIS JB IND. E COM. LTDA                                            
Modelo :  MTAL160160 

Estado: C idade : Endereço:
RN Natal AV PRUDENTE DE MORAIS, 2112

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$730,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.493.422/0001-58 GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP R$745,00

Marca: INCOMEL MÓVEIS                                            
Fabricante:  INCOMEL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA                                            
Modelo :  ML1616-SL-PM 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PB João Pessoa R PROJETADA, 250 Sidney José porto Lins (83) 8821-3322 sjpl.porto@hotmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$789,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MT Cuiabá AV V, 901A (65) 3317-2100 olinezia@milanmoveis.com.br

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$860,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.                                            
Modelo :  SIET 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

15.787.634/0001-03 A V S MOVEIS LTDA ME R$1.000,00

Marca: hm moveis                                            
Fabricante:  hm moveis                                            
Modelo :  msa781 

Endereço: Telefone: Emai l :
AV JOAO DURVAL CARNEIRO, 1.537 (75) 03622-4930 vendas@hmmoveis.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.075,20

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.258,84

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  91008 

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$1.553,40

Marca: fenix                                            
Fabricante:  fenix                                            
Modelo :  fenix 

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$238,08
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de mobília para utilização no
Edifício do Prédio da Engenharia Civil do Centro Tecnológico da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC..

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO.
Dimensões: Assento- largura mínima de 450mm e profundidade mínima de
500mm. Encosto- altura mínima de 410mm e largura mínima de 450mm.
Encosto em concha de polipropileno, de alta resistência mecânica e pigmento
antiraios ultravioletas, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira.
Assento em concha de polipropileno, de alta resistência mecânica e pigmento
antiraios ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe entre ambas as
peças, e com capa inferior parafusada ao assento, injetada no mesmo material.
Estrutura metálica em aço trefilado maciço mínimo SAE 1020 Ø 7/16',
tratamento anti-corrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel,
com camada média de 5 mícrons (acabamento cromado). Travessas
estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura através de
solda Mig. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno, com função de união
das cadeiras e formação de longarina para organização do espaço por meio de
encaixe, sem necessidade de parafusos.

CatMat: 150506 - CADEIRA FIXA , CADEIRA FIXA NOME

Data: 19/08/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1972019 / UASG:153163

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/08/2019 09:50

Homologação: 21/08/2019 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.629.425/0001-13
* VENCEDOR *

UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI R$120,88

Marca: GM                                            
Fabricante:  GM                                            
Modelo :  GRC201PP 

Endereço:
,

28.379.237/0001-44 IGOR LEONY SANTOS DEL BISOGNO 12147392618 R$296,67

Marca: GRUPO FRISOKAR                                            
Fabricante:  GRUPO FRISOKAR                                            
Modelo :  CONNECT 

Endereço:
,

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$296,68

Marca: VECTOR                                            
Fabricante:  VECTOR                                            
Modelo :  web 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Blumenau R 7 DE SETEMBRO, 1.921 JULIANA COLIN (47) 3340-7161 escriblu@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$622,20
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Objeto: Eventual aquisição de material Permanente (Mobiliário), para atender as
necessidades desta UFMA..

Descrição: CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO (1600 MM)
Mesa de escritório com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de
no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície com espessura de no
mínimo 2,00 mm na mesma cor do tampo. A parte superior do tampo
texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de
diâmetro, destacáveis. Estrutura metálica das extremidades com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta
resistência a abrasão e impactos na cor cinza metalizado, com secagem em
estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço,
travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa
superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3 mm de espessura, sapatas
reguláveis com rosca M10. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas
estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante
tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou base
horizontal estampada, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO NO TERMO DE
REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.

CatMat: 20630 - CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO , MESA ESCRITORIO / ACESSORIO /
COMPONENTE NOME

Data: 19/09/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362019 / UASG:154041

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2019 08:45

Homologação: 07/10/2019 09:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 44

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.300.400/0001-12
* VENCEDOR *

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$380,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 

Endereço:
AV V, 675

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA R$387,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS                                            
Fabricante:  ADEQUA MÓVEIS                                            
Modelo :  7032 

Endereço:
,

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$430,00

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPMS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AV BARAO DE STUDART, 741 (85) 3261-0664 iassete@iassete.com.br

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$455,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIMT 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$535,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini                                            
Modelo :  ETMR 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Caucaia R DOIS, 351 (85) 3342-7770 bortolibra@ig.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$569,00
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Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  PROMASTER 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME R$617,00

Marca: Bortolini                                            
Fabricante:  Bortolini Indústria de Móveis Ltda                                            
Modelo :  ETMR 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R IRMAO JOSE OTAO, 157 JOÃO (54) 99972-3602 marangonmoveis@gmail.com

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA R$766,68

Marca: Martinucci do Brasil                                            
Fabricante:  Martinucci do Brasil                                            
Modelo :  Swplus 

Endereço:
,

24.120.787/0001-93 RAPHAEL GODOY LORENZO - LORENZO COMERCIO E SERVICOS DE R$831,00

Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  PLATINA 

Endereço:
,

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$936,76

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PA Bragança PSG AVIZ, 09 (91) 08225-0011

08.493.422/0001-58 GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP R$936,76

Marca: INCOMEL MÓVEIS                                            
Fabricante:  INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA                                            
Modelo :  MR1600-SR-PM 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PB João Pessoa R PROJETADA, 250 Sidney José porto Lins (83) 8821-3322 sjpl.porto@hotmail.com

Item 6: Cadeira fixa polipropileno. Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 440mm R$175,36

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$90,99

Quantidade Descrição Observação

170 Unidades Cadeira constituída de assento e encosto plásticos em polipropileno de alta resistência, na cor azul royal, com proteção anti-UV
e estrutura metálica.Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 440mm.
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Órgão: Governo do Estado do Maranhão 
Prefeitura de São Luis - Maranhão

Objeto: Processo 010-81641/2018; Registro de Preços objetivando a contratação futura
de empresa especializada em aquisição de moveis (Mobiliários) tipo escritório,
montados, pronto para uso, para atender as demandas de diversos setores
desta Secretaria Municipal de Governo SEMGOV, Secretarias Extraordinárias,
Coordenações, Conselhos, Coordenadorias e Juntas Militares, conforme
especificações, quantidades e normas estabelecidas neste Termo de
Referência..

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO,
MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA,
ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO
ENCOSTO SEPARADO/ LIGADO POR TUBO DE AÇO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ COM 4 PÉS EM TUBO, ALTURA
APROXIMADAMENTE 79 CM, LARGURA APROXIMADAMENTE 53 CM

CatMat: 306397 - CADEIRA FIXA , MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, COR PRETA,
TIPO PÉ COM 4 PÉS EM TUBO, ALTURA APROXIMADAMENTE 79 CM,
LARGURA APROXIMADAMENTE 53 CM, MATERIAL ENCOSTO
POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO
ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO
SEPARADO / LIGADO POR TUBO DE AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SEM BRAÇO

Data: 08/05/2019 14:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:462019 / UASG:980921

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/05/2019 18:13

Homologação: 27/05/2019 16:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.332.851/0001-25
* VENCEDOR *

A. A. FERREIRA EIRELI - ME R$90,99

Marca: FRISOKAR                                            
Fabricante:  FRISOKAR                                            
Modelo :  FRISOKAR 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 98 ANANDO (98) 3245-3607 mobiliar.slz@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$238,08

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de mobília para utilização no
Edifício do Prédio da Engenharia Civil do Centro Tecnológico da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC..

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO.
Dimensões: Assento- largura mínima de 450mm e profundidade mínima de
500mm. Encosto- altura mínima de 410mm e largura mínima de 450mm.
Encosto em concha de polipropileno, de alta resistência mecânica e pigmento
antiraios ultravioletas, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira.
Assento em concha de polipropileno, de alta resistência mecânica e pigmento
antiraios ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe entre ambas as
peças, e com capa inferior parafusada ao assento, injetada no mesmo material.
Estrutura metálica em aço trefilado maciço mínimo SAE 1020 Ø 7/16',
tratamento anti-corrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel,
com camada média de 5 mícrons (acabamento cromado). Travessas
estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura através de
solda Mig. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno, com função de união
das cadeiras e formação de longarina para organização do espaço por meio de
encaixe, sem necessidade de parafusos.

CatMat: 150506 - CADEIRA FIXA , CADEIRA FIXA NOME

Data: 19/08/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1972019 / UASG:153163

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/08/2019 09:50

Homologação: 21/08/2019 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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33.629.425/0001-13
* VENCEDOR *

UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI R$120,88

Marca: GM                                            
Fabricante:  GM                                            
Modelo :  GRC201PP 

Endereço:
,

28.379.237/0001-44 IGOR LEONY SANTOS DEL BISOGNO 12147392618 R$296,67

Marca: GRUPO FRISOKAR                                            
Fabricante:  GRUPO FRISOKAR                                            
Modelo :  CONNECT 

Endereço:
,

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$296,68

Marca: VECTOR                                            
Fabricante:  VECTOR                                            
Modelo :  web 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Blumenau R 7 DE SETEMBRO, 1.921 JULIANA COLIN (47) 3340-7161 escriblu@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$177,12

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
UTFPR - Campus Medianeira

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos.

Descrição: CADEIRA FIXA - Cadeira Fixa Do Tipo Ergoplax,Com Estrutura Fabricada Em
Aço Carbono Com Pintura Eletrostática Na Cor Preta, Assento E Encosto
Fabricados Em Polipropileno Na Cor Preta. Com Capacidade De Carga Para 120
Kg E Altura Do Assento Ao Chão De 45 Cm. Largura Do Assento De 47 Cm E
Largura Do Encosto De 46 Cm. Sem Encostos Laterais.

Data: 24/09/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:153029

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/10/2019 07:52

Homologação: 02/10/2019 09:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.192.535/0001-77
* VENCEDOR *

SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$94,44

Marca: S&Z MÓVEIS                                            
Fabricante:  S&Z MÓVEIS                                            
Modelo :  4004 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Santo Ângelo AV SAGRADA FAMILIA, 760 (55) 3314-1751 schezcomercioeservicos@hotmail.com

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$94,69

Marca: plaxmetal                                            
Fabricante:  plaxmetal                                            
Modelo :  ergoplax 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Blumenau R 7 DE SETEMBRO, 1.921 JULIANA COLIN (47) 3340-7161 escriblu@gmail.com

32.126.212/0001-06 COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA R$94,71

Marca: PORTOSPUMA                                            
Fabricante:  PORTOSPUMA                                            
Modelo :  PORTOSPUMA 

Endereço:
,
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05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$94,71

Marca: VITRINE                                            
Fabricante:  VITRINE                                            
Modelo :  1009P 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Passo Fundo AV PRESIDENTE VARGAS, 602 (54) 3335-1250 vitrine.passofundo@terra.com.br

30.720.078/0001-41 IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI R$94,77

Marca: Plaxmetal                                            
Fabricante:  Plaxmetal                                            
Modelo :  EQ 

Endereço:
,

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA R$94,86

Marca: PG FLEX TURIN                                            
Fabricante:  PG FLEX TURIN                                            
Modelo :  PG FLEX TURIN 

Endereço:
,

26.267.976/0001-19 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R$94,86

Marca: REAL PLAST                                            
Fabricante:  REALPLAST                                            
Modelo :  CONFORT REAL 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SANTOS DUMONT, 2770 EDSON (45) 3055-4383 licita.dacon@outlook.com.br

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI - ME R$96,57

Marca: Movebrink                                            
Fabricante:  Decio Druczkowski - ME                                            
Modelo :  MBCAI-006 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV MANOEL RIBAS, 511 DECIO (42) 99135-3364 movebrink@yahoo.com.br

17.281.091/0003-45 CLAUDINA COMIRAN - ME R$97,14

Marca: pethiflex                                            
Fabricante:  pethiflex                                            
Modelo :  cadeira iso 

Endereço:
,

29.678.353/0001-27 IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI R$97,14

Marca: VIANFLEX                                            
Fabricante:  VIANFLEX                                            
Modelo :  VIANFLEX 

Endereço:
,

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$125,12

Marca: concorrencia                                            
Fabricante:  cortiarte                                            
Modelo :  C 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$128,57

Marca: Meta X                                            
Fabricante:  Meta X                                            
Modelo :  SILVER 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Formiga AV JOSE FERNANDES CARVALHO NOGUEIRA, 65 (37) 8813-5636 meta_x@rocketmail.com
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08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU R$139,00

Marca: RIVEL                                            
Fabricante:  RIVEL.                                            
Modelo :  IP001. 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza R TORRES CAMARA, 424 (85) 3224-1192 facimaqmoveis@hotmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI - ME R$139,00

Marca: plax metal                                            
Fabricante:  plax metal                                            
Modelo :  ergoplax 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R F 38, 122 Joil Souza Fagundes (62) 3588-9483 fococomercial@gmail.com

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME R$139,00

Marca: Metalcad                                            
Fabricante:  Metalcad                                            
Modelo :  MC-3040/1 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Ponta Grossa R ANTONIO SAAD, 2663 (42) 03028-0966 FABIOVIVIAN@HOTMAIL.COM

50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP R$139,28

Marca: RONFAMI                                            
Fabricante:  RONFAMI                                            
Modelo :  RONFAMI 

Endereço:
,

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L R$139,28

Marca: PLAXMETAL                                            
Fabricante:  PLAXMETAL                                            
Modelo :  ERGOPLAX 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Dois Vizinhos R PRUDENTE DE MORAIS, 855 (46) 03536-1575

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP R$139,28

Marca: reiflex                                            
Fabricante:  reiflex                                            
Modelo :  rx10 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Três de Maio R FREDERICO WILLIG, 1931 Luis César Reis (55) 3535-2555 reiflexvendas@terra.com.br

25.453.021/0001-93 NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME R$500,00

Marca: FK GRUPO                                            
Fabricante:  FRISOKAR                                            
Modelo :  ISO 

Endereço:
,

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000 R$1.000,00

Marca: Plaxmetal                                            
Fabricante:  Plaxmetal                                            
Modelo :  ergoplax 

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais R$200,38
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
Secretaria de Estado de Educação e Desporto/Estado de Roraima

Objeto: Aquisição de Material Permanente - Mobiliário (mesa microcomputador, mesa
para refeitório, mesa para secretaria etc.), para atendimento das Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral EMTI.

Descrição: CADEIRA FIXA - Cadeira fixa, cadeira fixa. Cadeira Fixa com Assento e
Encosto em Polipropileno na cor Azul. Garantia/Validade de no mínimo 01 (um)
ano.

Data: 17/09/2019 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:132019 / UASG:452346

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/10/2019 11:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 155

Unidade: Unidade

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.665.702/0001-08
* VENCEDOR *

I. DA SILVA BRANDAO EIRELI - ME R$96,77

Marca: FRISOKAR                                            
Fabricante:  FRISOKAR                                            
Modelo :  FRISOKAR MODELO ISO 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RR Boa Vista R BENTO BRASIL, 297 (95) 3624-4659 ibrandaome@bol.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$99,93

Marca: Shopping do Escritor                                            
Fabricante:  Frisokar                                            
Modelo :  Iso 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

15.011.572/0001-43 MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI R$99,93

Marca: AMERICANFER                                            
Fabricante:  AMERICANFER                                            
Modelo :  CADEIRA 

Endereço:
,

27.997.529/0001-88 T H S FARIAS E SILVA R$100,00

Marca: VECTOR                                            
Fabricante:  VECTOR                                            
Modelo :  CADEIRA DIGITADOR 

Endereço:
,

84.037.399/0001-75 PYRAMID CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI R$115,00

Marca: Giobel                                            
Fabricante:  Giobel                                            
Modelo :  Giobel 

Endereço:
,

26.462.797/0001-32 ANDRADE & MAGALHAES COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LT R$119,99

Marca: VECTOR                                            
Fabricante:  VECTOR                                            
Modelo :  FIXA 

Endereço: Telefone:
R PASTOR FERNANDO GRANJEIRO, 569 (95) 03627-5000

30.190.445/0001-42 R N DA S BOTELHO EIRELI R$124,00

Marca: FENIX                                            
Fabricante:  FENIX                                            
Modelo :  FENIX 

Endereço:
,
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26.969.751/0001-04 ANDRE JULIO PASSOS MORENO R$125,00

Marca: martiflex                                            
Fabricante:  martiflex                                            
Modelo :  cadeira 

Endereço:
,

03.641.472/0001-11 AROEIRA CONSTRUCOES EIRELI R$125,00

Marca: kasmobile                                            
Fabricante:  kasmobile                                            
Modelo :  iso empilhavel 

Endereço: Telefone:
R INACIO JOSE DE QUEIROZ, S/N (95) 03623-7111

34.802.595/0001-10 R V RAMOS EIRELI - EPP R$125,00

Marca: PLAXMETAL                                            
Fabricante:  PLAXMETAL                                            
Modelo :  PLAXMETAL AZUL 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, 103 ROMULO (95) 3198-4148 vr2.roraima@hotmail.com

28.776.956/0001-07 R. H. GUEDES VIEIRA - ME R$125,00

Marca: fromabelle                                            
Fabricante:  formabelle                                            
Modelo :  moveis 

Endereço:
,

28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA EIRELI R$200,00

Marca: MILLA - FRISOKAR                                            
Fabricante:  MILLA - FRISOKAR                                            
Modelo :  MILLA - FRISOKAR 

Endereço:
,

07.939.551/0001-64 RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP R$250,00

Marca: VECTOR                                            
Fabricante:  VECTOR MOVEIS                                            
Modelo :  DIGITADOR 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RR Boa Vista R ALFREDO CRUZ, 537 RICARDO WALDEMIRO DE ALBUQUERQUE (95) 3623-2901 rwacomercio@hotmail.com

07.217.926/0001-82 M L P COSTA - EPP R$300,00

Marca: vector                                            
Fabricante:  vector                                            
Modelo :  vector 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RR Boa Vista V DAS FLORES, 1303 José Fernando Palhares Costa (95) 3626-9931 inforprint@hotmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$1.000,00

Marca: concorrencia                                            
Fabricante:  cortiarte                                            
Modelo :  cortiarte 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$234,64

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES Data: 02/10/2019 09:56
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Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 03 (três) lojas
colaborativas em formato de contêiner e de 80 barracas padronizadas para
comercialização dos produtos e serviços dos empreendimentos econômicos
solidários do município de Jaboatão dos Guararapes/PE..

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO
POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO
BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS,
COR BRANCA

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:372019 / UASG:982457

Lote/Item: 2/47

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.271.915/0001-95 INSTITUTO TRAVESSIA R$66,67

Marca: CADEX                                            
Fabricante:  CADEX                                            
Modelo :  CD 5566 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PE Recife R ALVARO DE AMORIM, 331 (81) 09971-5566 brunowell@torricelli.com.br

05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$74,00

Marca: BR Toldos                                            
Fabricante:  BR Toldos                                            
Modelo :  CADEIRA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
BA Salvador AV AFRANIO PEIXOTO, 1144 (71) 03292-0974

31.070.140/0001-60
* VENCEDOR *

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA R$78,00

Marca: AÇO EXPRESS MOVEIS                                            
Fabricante:  AÇO EXPRESS                                            
Modelo :  CDFX 

Endereço:
,

21.333.472/0001-36 MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI R$133,33

Marca: nobre                                            
Fabricante:  nobre                                            
Modelo :  cadeira fixa 

Endereço:
,

27.058.274/0001-98 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA R$146,67

Marca: DMK                                            
Fabricante:  DMK                                            
Modelo :  CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPIL 

Endereço:
,

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME R$167,64

Marca: TOP CHAIRS                                            
Fabricante:  TOP CHAIRS - BRASIL                                            
Modelo :  CADEIRA POLIPROPILENO 120 KGS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PE Recife R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143 (81) 3227-5970 ifmetaltec@oi.com.br

10.688.543/0001-05 SINALIZE PDV SERIGRAFIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME R$180,00

Marca: Atacarejo                                            
Fabricante:  Atacarejo                                            
Modelo :  Atacarejo 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PE Recife R TEREZINHA LIMA, 96 (81) 3447-1360

34.381.084/0001-72 M.GONCALVES PEREIRA R$250,07
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Cadeira                                            
Fabricante:  Cadeira                                            
Modelo :  Cadeira/2019 

Endereço:
,

19.814.481/0001-05 SILK BRINDES E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME R$250,07

Marca: CADEIRA DE PLÁSTICO                                            
Fabricante:  CADEIRA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO                                            
Modelo :  CADEIRA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO 

Endereço: Telefone: Emai l :
R ASTOLFO MOREIRA, 32 (38) 03561-3172 admronaldo.oliveira@uol.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$1.000,00

Marca: concorrencia                                            
Fabricante:  cortiarte                                            
Modelo :  cortiarte 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais R$110,96

Órgão: MUNICIPIO DE SOBRAL / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (1), para atender as necessidades da
Secretaria Municipal da Educação de Sobral.

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL Descrição: Cadeira fixa
empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Características: Estrutura
fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30cm, com sapatas deslizantes em
nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura
eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cores:
Diversas. Revestimento: Polipropileno. Dimensões: Altura do assento da
cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm. TERMO
201400681-QUANT.4; TERMO 201400703-QUANT.4; TERMO 201600784-
QUANT.4; UND.

Data: 21/08/2019 13:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:778508

Lote/Item: 8/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/09/2019 14:07

Homologação: 11/09/2019 14:07

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 12

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.427.407/0001-16
* VENCEDOR *

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$99,95

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PB Sousa R JOSE FACUNDO DE LIRA, 78A (83) 3521-1066 alencarcontabilidade@yahoo.com.br

E DANTAS BRANDAO ME R$116,25

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            

Endereço:
,

GIS MIUDEZAS LTDA-EPP R$116,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            

Endereço:
,
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

MOBILIÁRIO – Armários alto e baixo, mesas de trabalho e cadeira fixa de polipropileno – PA 0007514-36.2019
Previsão de Estimativa da Aquisição/Registro de Preços

Item CATMAT nº Descrição

1 40 10 20591/150151 1.103,59 R$ 11.035,90 R$ 44.143,60

2 20 5 150151/324391 593,49 R$ 2.967,45 R$ 11.869,80

3 20 8 150056 Mesa de trabalho 1200 x 700 x 750 mm 519,17 R$ 4.153,36 R$ 10.383,40

4 20 8 150056 Mesa de trabalho 1400 x 700 x 750 mm 603,23 R$ 4.825,84 R$ 12.064,60

5 10 4 150056 Mesa de trabalho 1800 x 700 x 750 mm 818,39 R$ 3.273,56 R$ 8.183,90

6 170 130 306397/150506 175,36 R$ 22.796,80 R$ 29.811,20

TOTAL R$ 49.052,91 R$ 116.456,50

Qtd a 
Registrar 

(unidades)

Quant. 
mínima 
adquirir 

(unidades)

Banco de Preços 
(0609566) R$

Valor Aquisição 
Mínima

Valor Total a 
Registrar

Armário alto com 3 prateleiras reguláveis, 2 portas 
de giro. Dimensões:.800 X 490 X 1650 mm 

Armário baixo com 1 prateleira regulável e 2 portas 
de giro. Dimensões 800 X 490 X 750 mm 

Cadeira fixa polipropileno. Dimensões Largura: 460 
a 480mm; Profundidade: 420 a 440mm 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6257 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata o procedimento de registro de preços para

aquisição de mobiliário - armários alto, baixo, mesas de trabalho e
cadeira fixa de polipropileno, conforme Termo de
Referência 0594696 e Anexo Único 0594697.

Veio a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC
para pesquisa de preços. Foram consultadas mais de 30 (trinta)
empresas do ramo, no entanto, sem retorno até o momento, conforme
evento 0606512.

Feita a pesquisa completa na ferramenta Banco de
Preços, encontramos diversos preços para os itens pesquisados,
conforme Relatório de Cotação 0609566.

Conforme Planilha Resumo 0609599, foi estimado o valor
de R$ 49.052,91 (quarenta e nove mil, cinquenta e dois reais e
noventa e um centavos) para a aquisição mínima prevista no TR, e o
valor global de R$ 116.456,50 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), para a aquisição total
dos itens a serem registrados.

Sugerimos, portanto, que a contratação seja realizada por
meio de pregão eletrônico - pelo sistema de registro de preços, com
base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs
3.555/2000, 5.450/2005 e 7.892/2013, com exclusividade de
participação de micro, pequenas e médias empresas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 16/10/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/10/2019, às 16:10, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609609 e o código CRC 4D1F7133.

0007514-36.2019.6.02.8000 0609609v7
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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 outubro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 6257, 0609609, 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 16/10/2019, às 16:22, 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
0609650 e o código CRC A6FF9973.

0007514-36.2019.6.02.8000 0609650v1
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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 outubro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0609650).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/10/2019, às 17:03,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609724 e o código CRC 0E8F4AB4.

0007514-36.2019.6.02.8000 0609724v1
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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 outubro de 2019.
À SLC para confecção da minuta de edital.
Após, à AJ-DG para análise e deliberação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2019, 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
0609820 e o código CRC 0592B0DD.

0007514-36.2019.6.02.8000 0609820v1
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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 outubro de 2019.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Em relação à presente aquisição, informamos que,

ao consultar a planilha de pré-empenhos, detectamos a
existência de 2 (duas) reservas de crédito (PE's n. 551 e 553),
relativas às estações de trabalho e às cadeiras fixas,
respectivamente.

 
Ambas totalizam R$ 37.600,00, fantando, assim, R$

11.452,91 para a reserva no valor da aquisição mínima e R$
78.856,50 para o valor total a registrar.

 
Assim, solicitamos a devolução dos autos à unidade

requisitante para que, em consonância com a SAD, aponte de
quais pré-empenhos da SEPAT poderiam ser remanejados os
valores almejados (planilha anexa no evento 0610046), bem
como analisar possíveis sobras orçamentárias, já que, a priori,
há itens aparentemente duplicados (ou complementares), tais
como aquisição de bebedouros (PE's n. 205 e 555), telefones
(PE's n. 429 e 554), frigobares (PE's n. 534 e 557) e
microondas (PE's n. 534 e 556). Atentamos ainda às variadas
reservas de mobiliário.

 
Por fim, informamos que, em face à priorização

dada às aquisições de TI, não há valores disponíveis no
crédito referentes a investimentos.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES, Chefe
de Seção Substituto, em 17/10/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 17/10/2019, às 13:48, 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
0609864 e o código CRC DDEE9F64.

0007514-36.2019.6.02.8000 0609864v1
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Nº da reserva de 
crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite Doc - Observação PE - PTRES

PE - Natureza 
Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano Interno

PRE-EMPENHOS A 
EMPENHAR - Saldo 

Atual UA Responsável

205 10/5/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO 
DO REGISTRO DE PREçOS DESTINADO à AQUISIçãO DE 

BEBEDOURO DE áGUA TIPO GARRAFãO, EM 
CONFORMIDADE COM O CONSIGNADO NO PROC. 

0002996-03.2019.6.02.8000. 084621 449052 AREA PERMAN 2.686,35 SEPAT

359 18/7/2019 31/12/2019

RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE 
DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL PER-

 MANENTE PARA AMBIENTAçãO DE AMBIENTE, NOS 
TERMOS DO DESPACHO COMAP 0568794, DO PROC. 

0000809-22.2019.6.02.8000. 084621 449052 AREA PERMAN 3.394,44 SEPAT

391 29/7/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO 
DE DESPESAS COM A FUTURA AQUISIÇãO DE 

MOBILIáRIO NO PRESENTE EXERCíCIO, EM FACE DA 
INTENçãO DE FORMALIZAR REGISTRO DE PREçOS, NOS 

TERMOS DO INSTRUíDO NO PROC. 0003031-
60.2019.6.02.8000. 084621 449052 AREA MOVEIS 20.791,95 SEPAT

406 2/8/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA PARA ATENDER PA SEI 0004654-
62.2019 - AQUISIçãO MOBILIARIO.

   ARP. 084621 449052 AREA MOVEIS 41.736,80 SEPAT

429 21/8/2019 31/12/2019
UA:SEPAT. AQUISIÇÃO DE 30 APARELHOS TELEFÔNICOS 

SEM FIO. PA SEI 0005440-09.2019.6.02.8000                     084621 449052 AREA PERMAN 3.100,20 SEPAT

531 27/09/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO 
DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE APOIOS 

ERGONôMICOS PARA PéS, MEDIANTE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREçOS. ATENDIMEN-

TO DA COMPRA MíNIMA. SEI 0007530-87.2019.6.02.8000.                                                                         084621 449052 AREA MOVEIS 11.128,00                   SEPAT

534 30/09/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO 
DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE 

FRIGOBAR E MICROONDAS.                                                      
SEI 0007530-87.2019.6.02.8000.                                                                                                                       084621 449052 AREA MOVEIS 3.475,35                     SEPAT

536 30/09/2019 31/12/2019

 UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO 
DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE TELAS DE PROJEçãO 

PARA PROJETORES DATASHOW.                                    
 SEI 0008110-20.2019.6.02.8000.                                               084621 449052 AREA MOVEIS 897,40                        SEPAT

551 09/10/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. 4ª FASE DE CRéDITO. ITEM 3. RESERVA DE 
CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 10 ESTAçõES DE 

TRABALHO A R$ 1.040,00. 084621 449052 AREA MOVEIS 10.400,00                   SEPAT

552 09/10/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. 4ª FASE DE CRéDITO. ITEM 3. RESERVA DE 
CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 20 POLTRONAS A R$ 

417,00. 084621 449052 AREA MOVEIS 8.340,00                     SEPAT

553 09/10/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. 4ª FASE DE CRéDITO. ITEM 3. RESERVA DE 
CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 170 CADEIRAS FIXAS A R$ 

160,00. 084621 449052 AREA MOVEIS 27.200,00                   SEPAT

554 09/10/2019 31/12/2019
UA: SEPAT. 4ª FASE DE CRéDITO. ITEM 4. RESERVA DE 

CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 10 TELEFONES A R$ 155,00. 084621 449052 AREA PERMAN 1.550,00                     SEPAT

555 09/10/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. 4ª FASE DE CRéDITO. ITEM 4. RESERVA DE 
CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 05 BEBEDOUROS A R$ 

538,00. 084621 449052 AREA PERMAN 2.690,00                     SEPAT

556 09/10/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. 4ª FASE DE CRéDITO. ITEM 4. RESERVA DE 
CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 10 MICRO-ONDAS A R$ 

460,00. 084621 449052 AREA PERMAN 4.600,00                     SEPAT

557 09/10/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. 4ª FASE DE CRéDITO. ITEM 4. RESERVA DE 
CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 05 FRIGOBARES A R$ 

1.000,00. 084621 449052 AREA PERMAN 5.000,00                     SEPAT

566 10/10/2019 31/12/2019

RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER DESPESA 
AQUISIÇÃO DE 07 FRAGMENTADORAS.       

  PROCESSO 4023-21.2019 084621 449052 AREA PERMAN 51.417,31                   SEPAT
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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 outubro de 2019.
Ao GSAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência do

Despacho SGO 0609864.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/10/2019, às 14:13,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610120 e o código CRC B017A7F6.

0007514-36.2019.6.02.8000 0610120v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
MMiinnuuttaa  
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na 
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
permanente – mobiliário (armários, mesas e cadeiras), conforme quantidades e 
especificações descritas neste Edital e nos seus Anexos I e I-A. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I 
deste Edital. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

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

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
 
3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais relacionados nos lotes 1 e 2 devem possuir garantia 
mínima de 60 (sessenta) meses. 
 
3.3. Os materiais relacionados no lote 3 devem possuir garantia mínima 
de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
 
3.4.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.4.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.4.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.4.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.4.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

  
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.2. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão 
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo 
com os ANEXOS I e I-A deste Edital. 

 
6.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2.  Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3.  Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” 
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, 
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logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta 
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada 
nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e 
I-A deste Edital. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo 
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
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conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema 
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro: 
 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita nesta capital,  
de 60 (sessenta) meses para os lotes 1 e 2 e de 24 (vinte e quatro) meses 
para o lote 3; 
 
b) PARA OS LOTES  1 E 2,  Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado 
ou Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou 
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela 
ABNT, comprovando: que os produtos ofertados estão em conformidade 
com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e 
mesas de trabalho;  
 
c) Levando-se em consideração critérios de sustentabilidade, Certificado 
ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do 
Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, 
que comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que 
comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal 
responsável ou de reflorestamento, 
 
d) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, 
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 
 
e) Declaração, emitida pela empresa prestadora dos serviços de 
manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente estabelecida 
nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência técnica para os 
itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição Estadual, 
representante legal, endereço e telefone para contato. 

  

7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
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8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada 
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema realizará o 
somatório para efeito de escalonamento do lances. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
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9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como 
limites máximos os valores estimados pela Administração, disponíveis no Anexo 
I-B, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, 
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e em relação ao valor unitário de cada item que o compõe. 

 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10 .1. A habilitação do licitante vencedor será 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. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento 
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá 
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades 
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

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

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

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

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

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

10.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.     Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.4.4.          A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. 
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10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
10.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas 
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do 
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 – DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
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de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de 
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 
14.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
14.3.2.           Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
14.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
14.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital. 
 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 16.15 deste Edital. 

 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
17 – DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
18.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

18.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
18.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
18.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

  b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
18.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 19. 
 
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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19.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
19.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
19.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
19.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
19.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
19.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
19.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
19.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
19.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

19.12.1.  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. 

 
19.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
19.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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20 – DO PAGAMENTO. 
 
20.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a 
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
20.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
20.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. 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% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO. 

 

22.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato. 
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22.2.  Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o 
Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e 
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na 
sua execução. 

22.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral. 

22.4.  À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o 
direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de 
Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 
posterior pagamento. 

d) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie 
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo 
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio 
para a execução dos serviços; 

e) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

f) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 
que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos 
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, 
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada 
no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 
qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no 
Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, 
que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, 
principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo 
assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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24.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
24.2. 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. 
 
24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4.   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. 

 
24.5. 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. 
 
24.6. 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. 
 
24.7. 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. 
 
24.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
24.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
24.10.  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. 
 
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.9, no caso 
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de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens; 
ANEXO I-B – Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
24.15. 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. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  mobiliários em geral  (40 
armários alto, 20 armários baixo, 170 cadeiras fixa em polipropileno com base 
metálica 50 mesas de trabalho) - Conta 1231103-03, conforme especificações 
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste 
documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e 
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem 
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos 
usuários e aos equipamentos, com materiais empregados na sua fabricação 
de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

1.4. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra 
mínima de 130 cadeiras fixas, 10 armários altos, 05 armários baixos e 20 
mesas de trabalho. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os 
ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e na Central de 
Atendimento ao Eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió. As aquisições visam 
adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
servidores lotados nas Unidades, de modo a propiciar-lhes um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente, bem como substituir as 
cadeiras fixas da central de atendimento ao Eleitor de Maceió, conforme 
pedido da Coordenadoria daquela unidade; 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem 
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que 
tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade. 

  

3 - FUNDAMENTOS LEGAIS 

3.1. A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de 
Referência, será regida 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, 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 
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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. 

  

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter 
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 
marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, 
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos; 

4.2. Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de 
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e 
montagens; 

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja 
proposta contenha o menor valor, por LOTE, desde que atenda as exigências 
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do 
Pregão. 

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) 
a empresa deverá apresentar: 

4.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita 
nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item abaixo 

4.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou 
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal 
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, 
comprovando: que os produtos ofertados para os lotes 01 e 02, estão em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – 
Armários e mesas de trabalho;  

4.4.3. Levando-se em consideração critérios de 
sustentabilidade deverá ser apresentado Certificado ambiental de cadeia de 
custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do 
fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira 
proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

4.4.4. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos 
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha 
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos 
mesmos; 

4.4.5. Declaração, emitida pela empresa prestadora dos 
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente 
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência 
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição 
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato. 
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5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

5.1. Prazo de entrega nesta capital: até 30 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

5.3. Prazo de garantia mínima: 

5.3.1. Lotes 01 e 02: pelo período mínimo de 60 
meses, Assistência Técnica Corretiva durante o período de garantia, onde a 
contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar assistência técnica em 
Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. Caso não seja possível 
efetuar o conserto no local onde se encontra o móvel, a contratada recolherá 
o(s) bem(ns) para efetuar a devida manutenção em local por ela desejado, 
correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.2. Lote 03: pelo período mínimo de 24 meses, Assistência 
Técnica Corretiva: Durante o período de garantia, a contratada ou firma por 
ela indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.3. Prazos para manutenção corretiva: 

5.3.3.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

5.3.3.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para solucionar os defeitos; 

5.3.3.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, se necessário substituir o bem. 

  

6 - RECEBIMENTO DOS BENS 

6.1. Os materiais serão recebidos: 

6.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de 
Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 

  

7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
SERVIÇOS 
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7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do 
período do contrato; 

7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e 
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou 
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da 
empresa na sua execução; 

7.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à 
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas 
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; 

7.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes 
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes 
deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

7.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos 
móveis e a correção da sua montagem; 

7.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

7.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de 
registros e posterior pagamento. 

7.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer 
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; 
que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou 
capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos 
serviços; 

7.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material 
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja 
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

7.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da 
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes 
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber 
cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, 
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

8.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados 
das respectivas notas fiscais; 

8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
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impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as 
entregas feitas por transportadora; 

8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

8.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações 
técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente 
do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

8.6. Orientar seus empregados, considerando as 
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da 
entrega e dos possíveis serviços futuros; 

8.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da 
garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e 
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos 
fabricantes; 

  

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL 

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa 
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo 
de venda; 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 

9.3. Designar a Comissão de Recebimento, se 
necessário, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, 
efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em 
uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a 
entrega do mobiliário e aceite definitivo; 

10.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor 
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após 
aceitação dos bens licitados. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
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11.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 
Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

11.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO 

  

LOTE 01 (Armários Alto e Baixo) 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

40 unidades 

  

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 01 
prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 
360mm. As outras 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de, no 
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máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira. 

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

  

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo: 

20 unidades 

  

Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
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melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira 
regulável) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 
conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas, e os 
bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As 
laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura 
útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino 
vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 
30 Kg por prateleira. 

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
O par de Portas sustenta-se em 04 dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
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de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da 
espessura 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

************************************ 

  

  

LOTE 02 -  ITENS 03, 04 e 05 - MESAS DE TRABALHO 

50 unidades no total 

  

ITEM 03 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1200 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 04 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1400 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 05 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1800 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

10 unidades 

  

* (5% de tolerância nas medidas) com exceção da espessura 
dos tampos e painéis frontais 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

Características de todos os modelos do Lote 02: 
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1. Tampo - Espessura de 25 mm, em madeira prensada de 
alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas em PVC maciço ou estruturado, na cor do laminado melamínico. Borda 
frontal interna reta com fitamento em poliestireno com arestas arredondadas. 
Tampo ergonômico, com 02 orifícios para saída de fiação na superfície com 
diâmetro de 50 mm confeccionados em derivados plástico rígido e tampa em 
derivados plásticos flexíveis, ambos da cor do tampo. 

  

2. Painel frontal - Espessura de 18 mm, em madeira prensada 
de alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas protegidas por perfil em PVC maciço ou estruturado, na cor do 
laminado melamínico. Deverá ser fixado a partir de 360 mm de distância do 
piso e continuado até encontro com o tampo e aproximadamente a 70 mm da 
borda externa do tampo. 

  

3. Base - Estrutura lateral estabilizadora, de formato em “L” 
executada em aço fosfatizado através de banhos de imersão e pintado 
através do sistema eletrostático curado em estufa em epóxi-pó de cor preta; 
dotada de 03 partes fixada ao tampo e painel frontal por parafuso tipo mini-
fix. Pés com sapatas reguladoras de nível em poliamida, reforçadas com fibra 
de vidro. 

3.1. superior horizontal em tubo quadrado ou retangular 
(medidas aproximadas de 25x30x500 mm); 

3.2. inferior horizontal em tubo retangular (medidas 
aproximadas de 30x50x650 mm); 

3.3 verticais de seção retangular ou boleada (medidas 
aproximadas de 150x30 mm) com abertura superior e inferior para passagem 
de fiação; 
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4. Sistema para passagem de fiação (eletrocalhas) 

4.1. Calha horizontal: confeccionadas em chapa de aço, 
fosfatizadas com banhos de imersão na cor preta, separada em dois canais 
independentes, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal, para 
passagem de: 

4.1.1. fiação lógica/telefonia 

4.1.2. fiação elétrica. 

  

4.2. Calhas verticais: com extensão que vai da base inferior 
horizontal até a altura da derivação para a eletrocalha horizontal, separada 
em dois canais independentes, na cor da estrutura da base, para passagem 
de: 

4.2.1. fiação lógica/telefonia 

4.2.2. fiação elétrica. 

  

  

************************************ 

  

  

LOTE 03 - ITEM 06 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS 
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Cadeira constituída de assento e encosto plásticos em 
polipropileno de alta resistência, na cor azul royal, com proteção anti-UV e 
estrutura metálica. 

170 unidades 

  

Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 
440mm 

Assento: Confeccionado em polipropileno copolímero (PP) 
injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor azul royal, 
com proteção anti UV.. Dimensões: 460 a 480 mm (L) x 420 a 440 mm (P) x 
mín.5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido à 
estrutura por meio de no mínimo 4 (quatro) parafusos para plástico. A altura 
do assento até o chão de mín. 410 mm. a máx. 460mm. Poderá conter furos 
para ventilação. 

Encosto: O encosto deve ser fabricado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor 
azul royal, com proteção anti UV. Com dimensões mín 460mm a máx. 480mm 
de largura por mín. 330mm a máx.360mm de altura, com espessura de 
parede de no mín.5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla 
cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, 
travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno 
copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. O encosto possui furos para ventilação. 

Base: A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 
/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos 
oblongos mín.16x30 com mín. de 1.5mm de espessura de parede, soldados 
com solda Mig às duas travessas horizontais de tubos de aço mín. 7/8” x mín. 
1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A 
estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó, 
na cor preta. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, 
a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em polipropileno. A estrutura 
da cadeira suporta mínimo de 120 Kg. 
  

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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AANNEEXXOO  II--BB  ––  PPRREEÇÇOOSS  MMÁÁXXIIMMOOSS  EESSTTIIMMAADDOOSS  
 
 

LOTE Item 
Qtd a 

Registrar 
(unidades) 

Quant. mínima 
adquirir 

(unidades) 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Estimado R$ 

Valor Total 
Estimado R$ 

1 

1 40 10 

Armário alto com 3 prateleiras 
reguláveis, 2 portas de giro. 
Dimensões:.800 X 490 X 1650 
mm  

1.103,59 
R$ 

44.143,60 

2 20 5 

Armário baixo com 1 prateleira 
regulável e 2 portas de giro. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm  

593,49 
R$ 

11.869,80 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 1  
R$ 

56.013,40 

2 

3 20 8 
Mesa de trabalho 1200 x 700 x 
750 mm  

519,17 
R$ 

10.383,40 

4 20 8 
Mesa de trabalho 1400 x 700 x 
750 mm  

603,23 
R$ 

12.064,60 

5 10 4 
Mesa de trabalho 1800 x 700 x 
750 mm  

818,39 R$ 8.183,90 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 2 
R$ 

30.631,90 

3 

6 170 130 

Cadeira fixa polipropileno. 
Dimensões Largura: 460 a 
480mm; Profundidade: 420 a 
440mm  

175,36 
R$ 

29.811,20 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 2 
R$ 

29.811,20 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

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. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2019 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº xx/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 
do edital do PE nº xx/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
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3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta) 
meses. (nos lotes 1 e 2) 
 
OU 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) 
meses. ( lote 3) 
 
 
3.3.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.3.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 
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5.2.   São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
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6.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

6.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
6.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
6.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
6.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata 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.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
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direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. 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. 
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7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do 
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
10.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da 
ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
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Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente 

 
Pela Empresa 
                                           Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6286 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Sr. Secretário,

 

                        Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao
Registro de Preços de material permanente – mobiliário (armários, mesas e cadeiras).

                       A SLC elaborou minuta de edital complementando as disposições
referentes ao recebimento dos materiais, às obrigações do contratante e da contratada
e às sanções administrativas.

                        Salientamos que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, em razão ao valor estimado para aquisição.

                         Ressalto ainda, que conforme solicitado por Vossa Senhoria não foi
incluída IRP diante da proximidade do final do exercício e a necessidade dos materiais.

                        Ressaltamos, ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado
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, encaminhamos os autos para que, havendo
concordância com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos
autos em seus ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima
indicadas.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/10/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/10/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610286 e o código CRC 1C058F83.

0007514-36.2019.6.02.8000 0610286v3
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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 outubro de 2019.
À COMAP para prestar os esclarecimentos acerca

do apontamento do Despacho SGO 0609864.
Em paralelo, à AJ-DG para análise, destacando que

se trata de hipótese de registro de preços, em que, a teor do §
2º, do art. 7º, do Decreto nº 7.892/13, não é necessário
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/10/2019, 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
0610360 e o código CRC D4C0E150.

0007514-36.2019.6.02.8000 0610360v1

  

Despacho GSAD 0610360         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 130



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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2019.
 
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Diante do Despacho SGO 0609864, esclareço que o valor

da reserva de crédito necessário a aquisição mínima, R$ 49.052,91
(quarenta e nove mil cinquenta e dois reais e noventa e um
centavos), deverá ser remanejado dos PE's nº 551, R$ 10.400,00 (dez
mil e quatrocentos reais), nº 552, R$ 8.340,00 (oito mil trezentos e
quarenta reais), nº 553, R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos
reais) e nº 557, R$ 3.112,91.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/10/2019, às 18:24, 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
0610444 e o código CRC 8B8D0ED2.

0007514-36.2019.6.02.8000 0610444v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Consta dos autos informação da SGO (0609864),

dando conta da existência de 2 (duas) reservas de crédito
(PE's n. 551 e 553), relativas a estações de trabalho e a
cadeiras fixas, respectivamente, no valor total de R$
37.600,00. A COFIN afirma que faltam R$ 11.452,91 para
atingir o valor da reserva prevista para cobrir a aquisição
mínima e R$ 78.856,50 para o valor total a ser registrado.

Aquela unidade solicitou a devolução dos autos à
unidade requisitante para que, em consonância com essa
Secretaria, apontasse de quais pré-empenhos da SEPAT
poderiam ser remanejados os valores almejados (vide planilha
0610046), bem como que analisasse possíveis sobras
orçamentárias, considerando a possibilidade de itens
aparentemente duplicados (ou complementares), tais como
aquisição de bebedouros (PE's n. 205 e 555), telefones (PE's
n. 429 e 554), frigobares (PE's n. 534 e 557) e microondas
(PE's n. 534 e 556).

Não osbtante, não houve manifestação posterior de
Vossa Senhoria.

Assim, devolvemos-lhe os presentes autos, para
esclarecimento, haja vista que, a depender da resposta obtida,
haverá impacto na quantidade e/ou na especificação dos itens
listados no Termo de Referência (0594696) e, por
consequência, na minuta do edital (0610283).

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
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Assessor Jurídico, em 18/10/2019, às 08:36, 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
0610528 e o código CRC 44AAC4D9.

0007514-36.2019.6.02.8000 0610528v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 18/10/2019, às 08:01,
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
0610540 e o código CRC 929055A2.

0007514-36.2019.6.02.8000 0610540v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0610360, para

devolver os autos à análise do Sr. Assessor Jurídico,
destacando que, a teor do § 2º, do art. 7º, do Decreto nº
7.892/13, nas licitações de registro de preços não é
necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato
ou outro instrumento hábil.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2019, às 17:36, 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
0611052 e o código CRC E714EBB7.

0007514-36.2019.6.02.8000 0611052v1
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PROCESSO : 0007514-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO

 

Parecer nº 2231 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata-se de análise de minuta de edital de pregão
em sua forma eletrônica do tipo menor preço por
item, objetivando o registro de preços de material permanente
– mobiliário, conforme termo de referência (0594696)
aprovado pelo Secretário de Administração  (0604308).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 

Da pesquisa levada a efeito nestes autos
eletrônicos (0609609), a SEIC estimou o valor de R$
49.052,91 (quarenta e nove mil, cinquenta e dois reais e
noventa e um centavos), para a aquisição mínima prevista no
TR, e o valor global de R$ 116.456,50 (cento e dezesseis mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos),
para a aquisição total dos itens a serem registrados.

Aquela unidade sugeriu a contratação por meio de
pregão eletrônico, utilizando o sistema de registro de preços,
com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nºs 3.555/2000, 5.450/2005 e 7.892/2013, com
exclusividade de participação de micro, pequenas e médias
empresas. (0609609)

No evento 0610360, consta informação do Senhor
Secretário de Administração sobre a desnecessidade de
indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil, a teor do § 2º, do art. 7º, do Decreto nº
7.892/13, nas licitações de registro de preços

A SLC elaborou  minuta (0610283), com
considerações diversas no encaminhamento (0610286),
inclusive acerca da adoção da previsão de exclusividade de
participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93  e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por LOTE,  objetivando
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material material
permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 

3. DO REGISTRO DE PREÇOS
 

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
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posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.
Com efeito, como se conclui das informações

constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência  (0594696).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS POR LOTES

 Anote-se que o termo de referência não apresenta
justificativa para agrupamento dos itens em lotes. 

Gize-se, entretanto, que a minuta ora analisada
observou as cautelas e limites impostos pela jurisprudência
do TCU, para a utilização de lotes em sede de registro de
preços,  trazendo disposições relativas à vedação de aquisição
separada de itens para os quais o fornecedor convocado para
assinar a ata não tenha apresentado o menor preço.
 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 

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

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

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

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05; que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

A minuta da ata de registro de preços encontra-se
conforme a regulamentação de regência.

Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de participação exclusiva
na licitação para microempresas e empresas de pequeno
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porte.
 

6. DA UTILIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EM
DETRIMENTO DO TERMO DE CONTRATO

 

Tratando-se, in casu, de ata de registro de preço
para eventual fornecimento de material permanente,    não se
verifica a necessidade de incluir minuta de contrato, posto
que as entregas decorrentes das ordens de fornecimento
serão imediatas,  pelo que a nota de empenho parece bastante
e suficiente para tanto, como preconiza  o § 4º, do artigo 62,
da Lei nº 8.666/93 e na forma da jurisprudência do TCU,
conforme o Acórdão nº 1.234/2018 – Plenário:

 
",,,9.1 converter o presente processo em
representação da Secretaria de Controle
Externo de Aquisições Logísticas, para
dela conhecer e, no mérito, firmar
entendimento, quanto aos requisitos
legais para a dispensa do termo de
contrato em aquisições de bens, no
seguinte sentido:
9.1.1 há possibilidade jurídica de
formalização de contratação de
fornecimento de bens para entrega
imediata e integral, da qual não
resulte obrigações futuras, por meio
de nota de empenho,
independentemente do valor ou da
modalidade licitatória adotada, nos
termos do § 4º do art. 62 da Lei
8.666/1993 e à luz dos princípios da
eficiência e da racionalidade
administrativa que regem as
contratações públicas;
9.1.2 a “entrega imediata” referida
no art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993
deve ser entendida como aquela que
ocorrer em até trinta dias a partir do
pedido formal de fornecimento feito
pela Administração, que deve ocorrer
por meio da emissão da nota de
empenho, desde que a proposta
esteja válida na ocasião da
solicitação;"
 

7.  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, prevista no Anexo I :

 

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
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3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM 0594696

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?

SIM  

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

N/A  

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

Não Esclarecer

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  

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  
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23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0604308

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0609609

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 0609599

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? SIM 0610283

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

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  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de desenquadramento da situação de
entidade preferencial em razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento 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 SIM 0610283
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prestação dos serviços?

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  

48

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

NÃO  

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?

NÃO  

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

SIM  

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 dispõe 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

SIM
 

 

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

N/A  

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
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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?

NÃO Esclarecer

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

 
Justificada
ausência
0611052

62

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

N/A  

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  

    
8. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 

Para o regular andamento do feito, vale juntar aos
autos os elementos referentes aos itens 02, 09 e 60 da tabela
de verificação acima.

Quanto à minuta do edital, no Anexo I-B, 
renumerar o lote 3 (há duplicidade de lotes 2)

Lembrando que, caso os ajustes acima impliquem a
publicação do edital após o dia 28 de outubro, a minuta
deverá sofrer alterações e, consequentemente, nova análise,
para se  adaptar aos moldes do Decreto nº 10.024/21019, que
regulamentou o pregão em sua forma eletrônica. 

 
 À SAD, para complementação da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 21/10/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/10/2019, 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
0611289 e o código CRC 13D76129.

0007514-36.2019.6.02.8000 0611289v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
À COMAP/SEPAT/SEIC/SLC.
Para que se proceda aos ajustes apontados no

tópico "Providências Necessárias" do Parecer 2231 da AJ-DG 
(0611289).

Ademais, esclareço que a não divulgação da
Intenção de Registro de Preços encontra-se lastreada no  § 1º
do art. 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em face
da proximidade do encerramento do exercício.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612192 e o código CRC 92F17F04.

0007514-36.2019.6.02.8000 0612192v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe Substituto,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento

das diligências da AJ-DG contidas no Parecer 2231, 0611289.
 
Após, à SLC para igual providência.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/10/2019, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612213 e o código CRC 60044C55.

0007514-36.2019.6.02.8000 0612213v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
MMiinnuuttaa  
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na 
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
permanente – mobiliário (armários, mesas e cadeiras), conforme quantidades e 
especificações descritas neste Edital e nos seus Anexos I e I-A. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I 
deste Edital. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser 
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar 
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida 
licitação. 

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
 
3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais relacionados nos lotes 1 e 2 devem possuir garantia 
mínima de 60 (sessenta) meses. 
 
3.3. Os materiais relacionados no lote 3 devem possuir garantia mínima 
de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
 
3.4.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.4.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.4.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.4.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.4.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

  
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.2. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão 
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo 
com os ANEXOS I e I-A deste Edital. 

 
6.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2.  Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3.  Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” 
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, 
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logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta 
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada 
nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e 
I-A deste Edital. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo 
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
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conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema 
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro: 
 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita nesta capital,  
de 60 (sessenta) meses para os lotes 1 e 2 e de 24 (vinte e quatro) meses 
para o lote 3; 
 
b) PARA OS LOTES  1 E 2,  Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado 
ou Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou 
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela 
ABNT, comprovando: que os produtos ofertados estão em conformidade 
com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e 
mesas de trabalho;  
 
c) Levando-se em consideração critérios de sustentabilidade, Certificado 
ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do 
Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, 
que comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que 
comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal 
responsável ou de reflorestamento, 
 
d) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, 
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 
 
e) Declaração, emitida pela empresa prestadora dos serviços de 
manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente estabelecida 
nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência técnica para os 
itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição Estadual, 
representante legal, endereço e telefone para contato. 

  

7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
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8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada 
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema realizará o 
somatório para efeito de escalonamento do lances. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
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9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como 
limites máximos os valores estimados pela Administração, disponíveis no Anexo 
I-B, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, 
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e em relação ao valor unitário de cada item que o compõe. 

 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10 .1. A habilitação do licitante vencedor será 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. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento 
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá 
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades 
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

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

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

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

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

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

10.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.     Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.4.4.          A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. 
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10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
10.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas 
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do 
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 – DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
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de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de 
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 
14.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
14.3.2.           Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
14.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
14.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital. 
 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 16.15 deste Edital. 

 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
17 – DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
18.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

18.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
18.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
18.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

  b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
18.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 19. 
 
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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19.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
19.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
19.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
19.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
19.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
19.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
19.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
19.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
19.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

19.12.1.  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. 

 
19.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
19.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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20 – DO PAGAMENTO. 
 
20.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a 
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
20.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
20.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. 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% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO. 

 

22.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato. 
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22.2.  Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o 
Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e 
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na 
sua execução. 

22.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral. 

22.4.  À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o 
direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de 
Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 
posterior pagamento. 

d) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie 
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo 
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio 
para a execução dos serviços; 

e) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

f) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 
que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos 
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, 
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada 
no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 
qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no 
Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, 
que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, 
principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo 
assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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24.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
24.2. 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. 
 
24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4.   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. 

 
24.5. 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. 
 
24.6. 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. 
 
24.7. 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. 
 
24.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
24.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
24.10.  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. 
 
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.9, no caso 
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de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens; 
ANEXO I-B – Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
24.15. 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. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  mobiliários em geral  (40 
armários alto, 20 armários baixo, 170 cadeiras fixa em polipropileno com base 
metálica 50 mesas de trabalho) - Conta 1231103-03, conforme especificações 
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste 
documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e 
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem 
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos 
usuários e aos equipamentos, com materiais empregados na sua fabricação 
de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

1.4. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra 
mínima de 130 cadeiras fixas, 10 armários altos, 05 armários baixos e 20 
mesas de trabalho. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os 
ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e na Central de 
Atendimento ao Eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió. As aquisições visam 
adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
servidores lotados nas Unidades, de modo a propiciar-lhes um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente, bem como substituir as 
cadeiras fixas da central de atendimento ao Eleitor de Maceió, conforme 
pedido da Coordenadoria daquela unidade; 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem 
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que 
tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade. 

  

3 - FUNDAMENTOS LEGAIS 

3.1. A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de 
Referência, será regida 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, 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 
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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. 

  

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter 
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 
marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, 
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos; 

4.2. Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de 
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e 
montagens; 

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja 
proposta contenha o menor valor, por LOTE, desde que atenda as exigências 
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do 
Pregão. 

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) 
a empresa deverá apresentar: 

4.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita 
nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item abaixo 

4.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou 
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal 
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, 
comprovando: que os produtos ofertados para os lotes 01 e 02, estão em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – 
Armários e mesas de trabalho;  

4.4.3. Levando-se em consideração critérios de 
sustentabilidade deverá ser apresentado Certificado ambiental de cadeia de 
custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do 
fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira 
proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

4.4.4. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos 
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha 
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos 
mesmos; 

4.4.5. Declaração, emitida pela empresa prestadora dos 
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente 
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência 
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição 
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato. 
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5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

5.1. Prazo de entrega nesta capital: até 30 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

5.3. Prazo de garantia mínima: 

5.3.1. Lotes 01 e 02: pelo período mínimo de 60 
meses, Assistência Técnica Corretiva durante o período de garantia, onde a 
contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar assistência técnica em 
Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. Caso não seja possível 
efetuar o conserto no local onde se encontra o móvel, a contratada recolherá 
o(s) bem(ns) para efetuar a devida manutenção em local por ela desejado, 
correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.2. Lote 03: pelo período mínimo de 24 meses, Assistência 
Técnica Corretiva: Durante o período de garantia, a contratada ou firma por 
ela indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.3. Prazos para manutenção corretiva: 

5.3.3.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

5.3.3.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para solucionar os defeitos; 

5.3.3.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, se necessário substituir o bem. 

  

6 - RECEBIMENTO DOS BENS 

6.1. Os materiais serão recebidos: 

6.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de 
Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 

  

7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
SERVIÇOS 
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7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do 
período do contrato; 

7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e 
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou 
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da 
empresa na sua execução; 

7.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à 
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas 
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; 

7.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes 
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes 
deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

7.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos 
móveis e a correção da sua montagem; 

7.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

7.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de 
registros e posterior pagamento. 

7.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer 
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; 
que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou 
capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos 
serviços; 

7.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material 
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja 
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

7.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da 
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes 
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber 
cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, 
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

8.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados 
das respectivas notas fiscais; 

8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
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impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as 
entregas feitas por transportadora; 

8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

8.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações 
técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente 
do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

8.6. Orientar seus empregados, considerando as 
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da 
entrega e dos possíveis serviços futuros; 

8.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da 
garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e 
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos 
fabricantes; 

  

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL 

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa 
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo 
de venda; 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 

9.3. Designar a Comissão de Recebimento, se 
necessário, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, 
efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em 
uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a 
entrega do mobiliário e aceite definitivo; 

10.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor 
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após 
aceitação dos bens licitados. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
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11.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 
Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

11.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO 

  

LOTE 01 (Armários Alto e Baixo) 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

40 unidades 

  

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 01 
prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 
360mm. As outras 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de, no 
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máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira. 

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

  

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo: 

20 unidades 

  

Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
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melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira 
regulável) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 
conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas, e os 
bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As 
laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura 
útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino 
vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 
30 Kg por prateleira. 

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
O par de Portas sustenta-se em 04 dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
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de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da 
espessura 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

************************************ 

  

  

LOTE 02 -  ITENS 03, 04 e 05 - MESAS DE TRABALHO 

50 unidades no total 

  

ITEM 03 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1200 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 04 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1400 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 05 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1800 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

10 unidades 

  

* (5% de tolerância nas medidas) com exceção da espessura 
dos tampos e painéis frontais 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

Características de todos os modelos do Lote 02: 
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1. Tampo - Espessura de 25 mm, em madeira prensada de 
alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas em PVC maciço ou estruturado, na cor do laminado melamínico. Borda 
frontal interna reta com fitamento em poliestireno com arestas arredondadas. 
Tampo ergonômico, com 02 orifícios para saída de fiação na superfície com 
diâmetro de 50 mm confeccionados em derivados plástico rígido e tampa em 
derivados plásticos flexíveis, ambos da cor do tampo. 

  

2. Painel frontal - Espessura de 18 mm, em madeira prensada 
de alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas protegidas por perfil em PVC maciço ou estruturado, na cor do 
laminado melamínico. Deverá ser fixado a partir de 360 mm de distância do 
piso e continuado até encontro com o tampo e aproximadamente a 70 mm da 
borda externa do tampo. 

  

3. Base - Estrutura lateral estabilizadora, de formato em “L” 
executada em aço fosfatizado através de banhos de imersão e pintado 
através do sistema eletrostático curado em estufa em epóxi-pó de cor preta; 
dotada de 03 partes fixada ao tampo e painel frontal por parafuso tipo mini-
fix. Pés com sapatas reguladoras de nível em poliamida, reforçadas com fibra 
de vidro. 

3.1. superior horizontal em tubo quadrado ou retangular 
(medidas aproximadas de 25x30x500 mm); 

3.2. inferior horizontal em tubo retangular (medidas 
aproximadas de 30x50x650 mm); 

3.3 verticais de seção retangular ou boleada (medidas 
aproximadas de 150x30 mm) com abertura superior e inferior para passagem 
de fiação; 
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4. Sistema para passagem de fiação (eletrocalhas) 

4.1. Calha horizontal: confeccionadas em chapa de aço, 
fosfatizadas com banhos de imersão na cor preta, separada em dois canais 
independentes, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal, para 
passagem de: 

4.1.1. fiação lógica/telefonia 

4.1.2. fiação elétrica. 

  

4.2. Calhas verticais: com extensão que vai da base inferior 
horizontal até a altura da derivação para a eletrocalha horizontal, separada 
em dois canais independentes, na cor da estrutura da base, para passagem 
de: 

4.2.1. fiação lógica/telefonia 

4.2.2. fiação elétrica. 

  

  

************************************ 

  

  

LOTE 03 - ITEM 06 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS 
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Cadeira constituída de assento e encosto plásticos em 
polipropileno de alta resistência, na cor azul royal, com proteção anti-UV e 
estrutura metálica. 

170 unidades 

  

Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 
440mm 

Assento: Confeccionado em polipropileno copolímero (PP) 
injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor azul royal, 
com proteção anti UV.. Dimensões: 460 a 480 mm (L) x 420 a 440 mm (P) x 
mín.5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido à 
estrutura por meio de no mínimo 4 (quatro) parafusos para plástico. A altura 
do assento até o chão de mín. 410 mm. a máx. 460mm. Poderá conter furos 
para ventilação. 

Encosto: O encosto deve ser fabricado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor 
azul royal, com proteção anti UV. Com dimensões mín 460mm a máx. 480mm 
de largura por mín. 330mm a máx.360mm de altura, com espessura de 
parede de no mín.5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla 
cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, 
travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno 
copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. O encosto possui furos para ventilação. 

Base: A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 
/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos 
oblongos mín.16x30 com mín. de 1.5mm de espessura de parede, soldados 
com solda Mig às duas travessas horizontais de tubos de aço mín. 7/8” x mín. 
1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A 
estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó, 
na cor preta. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, 
a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em polipropileno. A estrutura 
da cadeira suporta mínimo de 120 Kg. 
  

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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AANNEEXXOO  II--BB  ––  PPRREEÇÇOOSS  MMÁÁXXIIMMOOSS  EESSTTIIMMAADDOOSS  
 
 

LOTE Item 
Qtd a 

Registrar 
(unidades) 

Quant. mínima 
adquirir 

(unidades) 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Estimado R$ 

Valor Total 
Estimado R$ 

1 

1 40 10 

Armário alto com 3 prateleiras 
reguláveis, 2 portas de giro. 
Dimensões:.800 X 490 X 1650 
mm  

1.103,59 
R$ 

44.143,60 

2 20 5 

Armário baixo com 1 prateleira 
regulável e 2 portas de giro. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm  

593,49 
R$ 

11.869,80 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 1  
R$ 

56.013,40 

2 

3 20 8 
Mesa de trabalho 1200 x 700 x 
750 mm  

519,17 
R$ 

10.383,40 

4 20 8 
Mesa de trabalho 1400 x 700 x 
750 mm  

603,23 
R$ 

12.064,60 

5 10 4 
Mesa de trabalho 1800 x 700 x 
750 mm  

818,39 R$ 8.183,90 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 2 
R$ 

30.631,90 

3 

6 170 130 

Cadeira fixa polipropileno. 
Dimensões Largura: 460 a 
480mm; Profundidade: 420 a 
440mm  

175,36 
R$ 

29.811,20 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 3 
R$ 

29.811,20 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

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. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0612238)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 181



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2019 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº xx/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 
do edital do PE nº xx/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
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3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta) 
meses. (nos lotes 1 e 2) 
 
OU 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) 
meses. ( lote 3) 
 
 
3.3.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.3.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 
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5.2.   São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
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6.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

6.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
6.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
6.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
6.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata 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.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
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direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. 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. 
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7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do 
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
10.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da 
ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
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Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente 

 
Pela Empresa 
                                           Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6373 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Senhora Coordenadora da COMAP,
 
Em resposta aos questionamentos, dos itens 02 e 09 da lista de

verificação, contidos no Parecer 2231 da AJ doc. 0611289, temos a esclarecer o
seguinte:

 
a) Item 02 - A demanda dos mobiliários apareceu neste exercício

e não contemplava nosso plano de contratação para 2019. Entretanto, com a
possibilidade de remanejamento de crédito suplementar, recebemos o "sinal
verde", da secretaria de Administração, para iniciarmos o procedimento de
aquisição;

b) Item 09 - Os armários (altos e baixos) e as mesas (várias
medidas), são mobiliários que, geralmente, compõem o mesmo ambiente. A
sugestão de adquirir, por lote, tem a finalidade de padronizar os itens, do
mesmo lote, que irão compor os mesmos ambientes, em termos de padrão,
cores e tonalidades, evitando poluição visual na ambientação das unidades.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 22/10/2019, às 16:58, 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
0612268 e o código CRC 97304D49.

0007514-36.2019.6.02.8000 0612268v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho GSAD 0612192, que diz respeito ao Parecer 2231,
0611289, para continuidade do feito.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/10/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612333 e o código CRC E41D4D36.

0007514-36.2019.6.02.8000 0612333v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
À SLC, 
 
para inserir na minuta do edital a justificativa

de agrupamento dos itens apresentada pela SEPAT
(0612268). 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/10/2019, às 17:33, 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
0612353 e o código CRC 221A5056.

0007514-36.2019.6.02.8000 0612353v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
MMiinnuuttaa  
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na 
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
permanente – mobiliário (armários, mesas e cadeiras), conforme quantidades e 
especificações descritas neste Edital e nos seus Anexos I e I-A. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I 
deste Edital. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

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

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
 
3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais relacionados nos lotes 1 e 2 devem possuir garantia 
mínima de 60 (sessenta) meses. 
 
3.3. Os materiais relacionados no lote 3 devem possuir garantia mínima 
de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
 
3.4.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.4.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.4.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.4.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.4.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

  
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.2. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão 
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo 
com os ANEXOS I e I-A deste Edital. 

 
6.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2.  Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3.  Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” 
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, 
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logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta 
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada 
nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e 
I-A deste Edital. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo 
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
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conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema 
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro: 
 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita nesta capital,  
de 60 (sessenta) meses para os lotes 1 e 2 e de 24 (vinte e quatro) meses 
para o lote 3; 
 
b) PARA OS LOTES  1 E 2,  Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado 
ou Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou 
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela 
ABNT, comprovando: que os produtos ofertados estão em conformidade 
com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e 
mesas de trabalho;  
 
c) Levando-se em consideração critérios de sustentabilidade, Certificado 
ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do 
Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, 
que comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que 
comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal 
responsável ou de reflorestamento, 
 
d) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, 
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 
 
e) Declaração, emitida pela empresa prestadora dos serviços de 
manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente estabelecida 
nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência técnica para os 
itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição Estadual, 
representante legal, endereço e telefone para contato. 

  

7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
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8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada 
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema realizará o 
somatório para efeito de escalonamento do lances. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
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9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como 
limites máximos os valores estimados pela Administração, disponíveis no Anexo 
I-B, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, 
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e em relação ao valor unitário de cada item que o compõe. 

 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10 .1. A habilitação do licitante vencedor será 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. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento 
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá 
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades 
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

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

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

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

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

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

10.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.     Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.4.4.          A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. 
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10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
10.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas 
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do 
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 – DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
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de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de 
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 
14.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
14.3.2.           Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
14.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
14.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital. 
 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 16.15 deste Edital. 

 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
17 – DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
18.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

18.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
18.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
18.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

  b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
18.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 19. 
 
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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19.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
19.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
19.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
19.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
19.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
19.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
19.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
19.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
19.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

19.12.1.  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. 

 
19.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
19.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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20 – DO PAGAMENTO. 
 
20.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a 
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
20.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
20.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. 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% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO. 

 

22.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato. 
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22.2.  Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o 
Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e 
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na 
sua execução. 

22.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral. 

22.4.  À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o 
direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de 
Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 
posterior pagamento. 

d) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie 
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo 
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio 
para a execução dos serviços; 

e) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

f) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 
que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos 
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, 
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada 
no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 
qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no 
Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, 
que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, 
principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo 
assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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24.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
24.2. 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. 
 
24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4.   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. 

 
24.5. 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. 
 
24.6. 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. 
 
24.7. 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. 
 
24.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
24.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
24.10.  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. 
 
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.9, no caso 
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de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens; 
ANEXO I-B – Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
24.15. 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. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  mobiliários em geral  (40 
armários alto, 20 armários baixo, 170 cadeiras fixa em polipropileno com base 
metálica 50 mesas de trabalho) - Conta 1231103-03, conforme especificações 
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste 
documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e 
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem 
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos 
usuários e aos equipamentos, com materiais empregados na sua fabricação 
de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

1.4. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra 
mínima de 130 cadeiras fixas, 10 armários altos, 05 armários baixos e 20 
mesas de trabalho. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os 
ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e na Central de 
Atendimento ao Eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió. As aquisições visam 
adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
servidores lotados nas Unidades, de modo a propiciar-lhes um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente, bem como substituir as 
cadeiras fixas da central de atendimento ao Eleitor de Maceió, conforme 
pedido da Coordenadoria daquela unidade; 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem 
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que 
tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade. 

  

3 - FUNDAMENTOS LEGAIS 

3.1. A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de 
Referência, será regida 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, 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 
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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. 

  

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter 
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 
marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, 
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos; 

4.2. Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de 
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e 
montagens; 

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja 
proposta contenha o menor valor, por LOTE, desde que atenda as exigências 
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do 
Pregão. 

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) 
a empresa deverá apresentar: 

4.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita 
nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item abaixo 

4.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou 
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal 
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, 
comprovando: que os produtos ofertados para os lotes 01 e 02, estão em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – 
Armários e mesas de trabalho;  

4.4.3. Levando-se em consideração critérios de 
sustentabilidade deverá ser apresentado Certificado ambiental de cadeia de 
custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do 
fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira 
proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

4.4.4. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos 
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha 
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos 
mesmos; 

4.4.5. Declaração, emitida pela empresa prestadora dos 
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente 
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência 
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição 
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato. 
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5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

5.1. Prazo de entrega nesta capital: até 30 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

5.3. Prazo de garantia mínima: 

5.3.1. Lotes 01 e 02: pelo período mínimo de 60 
meses, Assistência Técnica Corretiva durante o período de garantia, onde a 
contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar assistência técnica em 
Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. Caso não seja possível 
efetuar o conserto no local onde se encontra o móvel, a contratada recolherá 
o(s) bem(ns) para efetuar a devida manutenção em local por ela desejado, 
correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.2. Lote 03: pelo período mínimo de 24 meses, Assistência 
Técnica Corretiva: Durante o período de garantia, a contratada ou firma por 
ela indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.3. Prazos para manutenção corretiva: 

5.3.3.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

5.3.3.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para solucionar os defeitos; 

5.3.3.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, se necessário substituir o bem. 

  

6 - RECEBIMENTO DOS BENS 

6.1. Os materiais serão recebidos: 

6.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de 
Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 

  

7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
SERVIÇOS 
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7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do 
período do contrato; 

7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e 
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou 
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da 
empresa na sua execução; 

7.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à 
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas 
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; 

7.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes 
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes 
deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

7.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos 
móveis e a correção da sua montagem; 

7.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

7.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de 
registros e posterior pagamento. 

7.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer 
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; 
que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou 
capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos 
serviços; 

7.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material 
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja 
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

7.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da 
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes 
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber 
cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, 
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

8.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados 
das respectivas notas fiscais; 

8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
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impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as 
entregas feitas por transportadora; 

8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

8.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações 
técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente 
do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

8.6. Orientar seus empregados, considerando as 
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da 
entrega e dos possíveis serviços futuros; 

8.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da 
garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e 
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos 
fabricantes; 

  

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL 

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa 
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo 
de venda; 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 

9.3. Designar a Comissão de Recebimento, se 
necessário, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, 
efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em 
uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a 
entrega do mobiliário e aceite definitivo; 

10.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor 
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após 
aceitação dos bens licitados. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
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11.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 
Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

11.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

 

12. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DOS ITENS EM 
LOTES 

 

12.1. Os armários (altos e baixos) e as mesas (várias medidas), são mobiliários que, geralmente, 

compõem o mesmo ambiente. A sugestão de adquirir, por lote, tem a finalidade de padronizar os itens, 

do mesmo lote, que irão compor os mesmos ambientes, em termos de padrão, cores e tonalidades, 

evitando poluição visual na ambientação das unidades. 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO 

  

LOTE 01 (Armários Alto e Baixo) 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

40 unidades 

  

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
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arredondadas, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 01 
prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 
360mm. As outras 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de, no 
máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira. 

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

  

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo: 
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20 unidades 

  

Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira 
regulável) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 
conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas, e os 
bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As 
laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura 
útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino 
vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 
30 Kg por prateleira. 

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
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O par de Portas sustenta-se em 04 dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da 
espessura 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

************************************ 

  

  

LOTE 02 -  ITENS 03, 04 e 05 - MESAS DE TRABALHO 

50 unidades no total 

  

ITEM 03 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1200 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 04 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1400 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 05 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1800 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

10 unidades 
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* (5% de tolerância nas medidas) com exceção da espessura 
dos tampos e painéis frontais 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

Características de todos os modelos do Lote 02: 

  

1. Tampo - Espessura de 25 mm, em madeira prensada de 
alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas em PVC maciço ou estruturado, na cor do laminado melamínico. Borda 
frontal interna reta com fitamento em poliestireno com arestas arredondadas. 
Tampo ergonômico, com 02 orifícios para saída de fiação na superfície com 
diâmetro de 50 mm confeccionados em derivados plástico rígido e tampa em 
derivados plásticos flexíveis, ambos da cor do tampo. 

  

2. Painel frontal - Espessura de 18 mm, em madeira prensada 
de alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas protegidas por perfil em PVC maciço ou estruturado, na cor do 
laminado melamínico. Deverá ser fixado a partir de 360 mm de distância do 
piso e continuado até encontro com o tampo e aproximadamente a 70 mm da 
borda externa do tampo. 

  

3. Base - Estrutura lateral estabilizadora, de formato em “L” 
executada em aço fosfatizado através de banhos de imersão e pintado 
através do sistema eletrostático curado em estufa em epóxi-pó de cor preta; 
dotada de 03 partes fixada ao tampo e painel frontal por parafuso tipo mini-
fix. Pés com sapatas reguladoras de nível em poliamida, reforçadas com fibra 
de vidro. 

3.1. superior horizontal em tubo quadrado ou retangular 
(medidas aproximadas de 25x30x500 mm); 

3.2. inferior horizontal em tubo retangular (medidas 
aproximadas de 30x50x650 mm); 

3.3 verticais de seção retangular ou boleada (medidas 
aproximadas de 150x30 mm) com abertura superior e inferior para passagem 
de fiação; 
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4. Sistema para passagem de fiação (eletrocalhas) 

4.1. Calha horizontal: confeccionadas em chapa de aço, 
fosfatizadas com banhos de imersão na cor preta, separada em dois canais 
independentes, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal, para 
passagem de: 

4.1.1. fiação lógica/telefonia 

4.1.2. fiação elétrica. 

  

4.2. Calhas verticais: com extensão que vai da base inferior 
horizontal até a altura da derivação para a eletrocalha horizontal, separada 
em dois canais independentes, na cor da estrutura da base, para passagem 
de: 

4.2.1. fiação lógica/telefonia 

4.2.2. fiação elétrica. 

  

  

************************************ 

  

  

LOTE 03 - ITEM 06 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612384)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 227



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

Cadeira constituída de assento e encosto plásticos em 
polipropileno de alta resistência, na cor azul royal, com proteção anti-UV e 
estrutura metálica. 

170 unidades 

  

Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 
440mm 

Assento: Confeccionado em polipropileno copolímero (PP) 
injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor azul royal, 
com proteção anti UV.. Dimensões: 460 a 480 mm (L) x 420 a 440 mm (P) x 
mín.5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido à 
estrutura por meio de no mínimo 4 (quatro) parafusos para plástico. A altura 
do assento até o chão de mín. 410 mm. a máx. 460mm. Poderá conter furos 
para ventilação. 

Encosto: O encosto deve ser fabricado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor 
azul royal, com proteção anti UV. Com dimensões mín 460mm a máx. 480mm 
de largura por mín. 330mm a máx.360mm de altura, com espessura de 
parede de no mín.5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla 
cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, 
travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno 
copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. O encosto possui furos para ventilação. 

Base: A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 
/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos 
oblongos mín.16x30 com mín. de 1.5mm de espessura de parede, soldados 
com solda Mig às duas travessas horizontais de tubos de aço mín. 7/8” x mín. 
1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A 
estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó, 
na cor preta. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, 
a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em polipropileno. A estrutura 
da cadeira suporta mínimo de 120 Kg. 
  

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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AANNEEXXOO  II--BB  ––  PPRREEÇÇOOSS  MMÁÁXXIIMMOOSS  EESSTTIIMMAADDOOSS  
 
 

LOTE Item 
Qtd a 

Registrar 
(unidades) 

Quant. mínima 
adquirir 

(unidades) 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Estimado R$ 

Valor Total 
Estimado R$ 

1 

1 40 10 

Armário alto com 3 prateleiras 
reguláveis, 2 portas de giro. 
Dimensões:.800 X 490 X 1650 
mm  

1.103,59 
R$ 

44.143,60 

2 20 5 

Armário baixo com 1 prateleira 
regulável e 2 portas de giro. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm  

593,49 
R$ 

11.869,80 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 1  
R$ 

56.013,40 

2 

3 20 8 
Mesa de trabalho 1200 x 700 x 
750 mm  

519,17 
R$ 

10.383,40 

4 20 8 
Mesa de trabalho 1400 x 700 x 
750 mm  

603,23 
R$ 

12.064,60 

5 10 4 
Mesa de trabalho 1800 x 700 x 
750 mm  

818,39 R$ 8.183,90 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 2 
R$ 

30.631,90 

3 

6 170 130 

Cadeira fixa polipropileno. 
Dimensões Largura: 460 a 
480mm; Profundidade: 420 a 
440mm  

175,36 
R$ 

29.811,20 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 3 
R$ 

29.811,20 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

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. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2019 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº xx/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 
do edital do PE nº xx/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
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3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta) 
meses. (nos lotes 1 e 2) 
 
OU 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) 
meses. ( lote 3) 
 
 
3.3.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.3.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 
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5.2.   São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
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6.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

6.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
6.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
6.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
6.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata 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.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
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direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. 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. 
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7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do 
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
10.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da 
ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
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Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente 

 
Pela Empresa 
                                           Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital ajustada conforme

solicitação dessa assessoria.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/10/2019, às 17:46, 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
0612386 e o código CRC ED7FA940.
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PROCESSO : 0007514-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD

ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE

Parecer nº 2251 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Tratam os autos de aquisição de material

permanente - mobiliário, conforme termo de referência
(0594696) elaborado pela Seção de Patrimônio - SEPAT e
aprovado pela SAD (0604308), a fim de atender às demandas
relacionadas aos eventos de capacitação deste Tribunal.

A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão do Parecer nº  2.231 (0611289),
ocasião em que esta Assessoria Jurídica recomendou a
juntada aos autos dos elementos referentes aos itens 02, 09 e
60  da tabela de verificação constante do parecer, além de
ajustes na minuta do edital, para que o procedimento fluísse
com regularidade. 

Dessarte, tendo sido atendidas todas as diligências,
inclusive alterada a minuta do edital (0612384), esta
Assessoria Jurídica,   em complemento ao antedito parecer e
nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, aprova a minuta do edital de licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço  por lote (0612384)  objetivando a aquisição de material
permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 Por fim,. lembra-se que, caso a publicação do
edital seja efetivada após o dia 28 de outubro, a minuta deverá
sofrer alterações e, consequentemente, nova análise, para se 
adaptar aos moldes do Decreto nº 10.024/21019, que
regulamentou o pregão em sua forma eletrônica. 

 
 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/10/2019, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/10/2019, às 13:31, 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
0612471 e o código CRC B292CBAA.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por lote, objetivando a aquisição de
material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, consoante minuta 0612384, aprovada pela Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2251 (0612471).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/10/2019, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612696 e o código CRC 78693A98.
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PROCESSO : 0007514-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material Permanente.

 

Decisão nº 3200 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta na Conclusão GDG 0612696.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço por lote, objetivando o Registro de Preços para aquisição de
material permanente – mobiliário, conforme termo de referência
(0594696) aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0604308), tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração desta Corte .

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0612384, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 2231 (0611289), complementado pelo Parecer
nº 2251 (0612471), e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO

No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 23/10/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612867 e o código CRC 44C09C03.
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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 outubro de 2019.
À SLC.
Para cumprimento da Decisão 3200 (0612867) e

demais providências pertinentes.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613157 e o código CRC 9386B898.
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24/10/2019 SIASGnet-DC - Alterar/Excluir Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/gerarAnexoItens.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=305… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Alterar/Excluir Licitação 24/10/2019 10:49:56 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Para licitações com participação exclusiva para ME/EPP/Cooperativas, a soma dos valores estimados dos itens (quantidade * valor
unitário) deve ser menor ou igual a R$ 80.000,00.

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Modalidade de Licitação * Nº da Licitação * Ano da Licitação * Forma de Realização Característica

Pregão 2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP)

* Nº do Processo * Tipo de Licitação Compra Nacional   

0007514-36.2019 Menor Preço Sim  Equalização de ICMS  Internacional

* Quantidade de Itens Total de Itens Incluídos Nº da IRP Validade da Ata SRP

6 6 00043/2019 12   mes(es)

* Essa contratação será gerenciada pelo Ministério da Economia - ME ou por órgão autorizado pelo ME, com aprovação prévia da Secretaria de
Governo Digital - SGD ?    Sim   Não

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
* Justificativa pela não Utilização do Pregão Eletrônico

517  Caracteres Disponíveis
* Objeto

Registro de Preços de material permanente – mobiliário (armários, mesas e cadeiras), conforme o edital e seus anexos.

3468  Caracteres Disponíveis
Informações Gerais 

497  Caracteres Disponíveis

Recurso

* Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens

Nacional Selecione
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

* CPF do Responsável * Nome * Função

031.432.604-91   ORLANDO ROCHA FILHO

Salvar  Excluir Licitação  Gerar Relação de Itens

Grupos  Itens

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00073

Ordenador de Despesa - Presidente 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7733//22001199  
  
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 14 de novembro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14:30 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na 
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
permanente – mobiliário (armários), conforme quantidades e especificações 
descritas neste Edital e nos seus Anexos I e I-A. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I 
deste Edital. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

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

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
 
3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais relacionados devem possuir garantia mínima de 60 
(sessenta) meses. 
 
 
3.4.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.4.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.4.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.4.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.4.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

  
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.2. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão 
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo 
com os ANEXOS I e I-A deste Edital. 

 
6.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2.  Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3.  Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” 
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, 
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta 
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identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada 
nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e 
I-A deste Edital. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo 
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
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conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema 
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro: 
 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita nesta capital,  
de 60 (sessenta) meses; 
 
b) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, 
emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório 
Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando: que os 
produtos ofertados estão em conformidade com a Norma ABNT NBR 
13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e mesas de trabalho;  
 
c) Levando-se em consideração critérios de sustentabilidade, Certificado 
ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do 
Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, 
que comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que 
comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal 
responsável ou de reflorestamento, 
 
d) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, 
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 
 
e) Declaração, emitida pela empresa prestadora dos serviços de 
manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente estabelecida 
nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência técnica para os 
itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição Estadual, 
representante legal, endereço e telefone para contato. 

  

7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
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8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada 
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema realizará o 
somatório para efeito de escalonamento do lances. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
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9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como 
limites máximos os valores estimados pela Administração, disponíveis no Anexo 
I-B, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, 
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e em relação ao valor unitário de cada item que o compõe. 

 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10 .1. A habilitação do licitante vencedor será 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. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento 
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá 
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades 
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada 
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do 
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do 
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da 
proposta, conforme item 5.5. do edital: 
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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; 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

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

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

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

10.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.     Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.4.4.          A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. 
 
10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
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sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
10.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas 
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do 
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 – DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
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contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de 
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 
14.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
14.3.2.           Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

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

Edital do pregão  nº 73/2019 (0613311)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 256



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
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a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
14.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital. 
 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 16.15 deste Edital. 
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16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
17 – DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
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ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
18.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

18.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
18.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
18.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

  b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
18.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 19. 
 
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
19.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
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19.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
19.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
19.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

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

19.12.1.  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. 

 
19.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
19.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
20 – DO PAGAMENTO. 
 
20.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a 
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
20.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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20.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. 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% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO. 

 

22.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato. 

22.2.  Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o 
Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e 
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na 
sua execução. 

22.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral. 
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22.4.  À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o 
direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de 
Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 
posterior pagamento. 

d) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie 
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo 
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio 
para a execução dos serviços; 

e) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

f) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 
que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos 
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, 
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada 
no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 
qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no 
Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, 
que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, 
principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo 
assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
24.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
24.2. 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. 
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24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4.   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. 

 
24.5. 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. 
 
24.6. 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. 
 
24.7. 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. 
 
24.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
24.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
24.10.  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. 
 
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.9, no caso 
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens; 
ANEXO I-B – Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. 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, 24 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. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  mobiliários em geral  (40 
armários alto) - Conta 1231103-03, conforme especificações técnicas contidas 
no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e 
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem 
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos 
usuários e aos equipamentos, com materiais empregados na sua fabricação 
de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

1.4. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra 
mínima de  10 armários altos e 05 armários baixos. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os 
ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e na Central de 
Atendimento ao Eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió. As aquisições visam 
adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
servidores lotados nas Unidades, de modo a propiciar-lhes um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente, bem como substituir as 
cadeiras fixas da central de atendimento ao Eleitor de Maceió, conforme 
pedido da Coordenadoria daquela unidade; 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem 
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que 
tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade. 

  

3 - FUNDAMENTOS LEGAIS 

3.1. A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de 
Referência, será regida 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, 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 
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8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

  

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter 
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 
marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, 
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos; 

4.2. Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de 
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e 
montagens; 

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja 
proposta contenha o menor valor, por LOTE, desde que atenda as exigências 
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do 
Pregão. 

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) 
a empresa deverá apresentar: 

4.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita 
nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item abaixo 

4.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou 
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal 
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, 
comprovando: que os produtos ofertados estão em conformidade com a 
Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e mesas de 
trabalho;  

4.4.3. Levando-se em consideração critérios de 
sustentabilidade deverá ser apresentado Certificado ambiental de cadeia de 
custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do 
fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira 
proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

4.4.4. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos 
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha 
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos 
mesmos; 

4.4.5. Declaração, emitida pela empresa prestadora dos 
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente 
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência 
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição 
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato. 

  

5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 
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5.1. Prazo de entrega nesta capital: até 30 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

5.3. Prazo de garantia mínima: 

5.3.1.  Pelo período mínimo de 60 meses, Assistência Técnica 
Corretiva durante o período de garantia, onde a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.3. Prazos para manutenção corretiva: 

5.3.3.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

5.3.3.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para solucionar os defeitos; 

5.3.3.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, se necessário substituir o bem. 

  

6 - RECEBIMENTO DOS BENS 

6.1. Os materiais serão recebidos: 

6.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de 
Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 

  

7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
SERVIÇOS 

7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do 
período do contrato; 

7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e 
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou 
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da 
empresa na sua execução; 

Edital do pregão  nº 73/2019 (0613311)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 270



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

7.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à 
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas 
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; 

7.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes 
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes 
deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

7.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos 
móveis e a correção da sua montagem; 

7.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

7.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de 
registros e posterior pagamento. 

7.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer 
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; 
que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou 
capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos 
serviços; 

7.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material 
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja 
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

7.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da 
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes 
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber 
cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, 
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

8.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados 
das respectivas notas fiscais; 

8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as 
entregas feitas por transportadora; 

8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
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do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

8.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações 
técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente 
do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

8.6. Orientar seus empregados, considerando as 
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da 
entrega e dos possíveis serviços futuros; 

8.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da 
garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e 
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos 
fabricantes; 

  

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL 

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa 
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo 
de venda; 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 

9.3. Designar a Comissão de Recebimento, se 
necessário, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, 
efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em 
uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a 
entrega do mobiliário e aceite definitivo; 

10.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor 
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após 
aceitação dos bens licitados. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 
Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

11.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
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forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

 

12. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DOS ITENS EM 
LOTES 

 

12.1. Os armários (altos e baixos) são mobiliários que, geralmente, compõem o mesmo ambiente. A 

sugestão de adquirir, por lote, tem a finalidade de padronizar os itens, do mesmo lote, que irão compor 

os mesmos ambientes, em termos de padrão, cores e tonalidades, evitando poluição visual na 

ambientação das unidades. 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO 

  

LOTE 01 (Armários Alto e Baixo) 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

40 unidades 

  

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 01 
prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 
360mm. As outras 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de, no 
máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira. 
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Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

  

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro de 270º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo: 

20 unidades 

  

Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

Tampo superior Confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
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resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira 
regulável) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 
conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas, e os 
bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As 
laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura 
útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino 
vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 
30 Kg por prateleira. 

Portas de giro de no mínimo 270º graus: Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² =10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 
O par de Portas sustenta-se em 04 dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 
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puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. 

Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas da base do armário. 

  

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da 
espessura 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

************************************ 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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AANNEEXXOO  II--BB  ––  PPRREEÇÇOOSS  MMÁÁXXIIMMOOSS  EESSTTIIMMAADDOOSS  
 
 

LOTE Item 
Qtd a 

Registrar 
(unidades) 

Quant. mínima 
adquirir 

(unidades) 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Estimado R$ 

Valor Total 
Estimado R$ 

1 

1 40 10 

Armário alto com 3 prateleiras 
reguláveis, 2 portas de giro. 
Dimensões:.800 X 490 X 1650 
mm  

1.103,59 
R$ 

44.143,60 

2 20 5 

Armário baixo com 1 prateleira 
regulável e 2 portas de giro. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm  

593,49 
R$ 

11.869,80 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 1  
R$ 

56.013,40 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

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. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 73/2019 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº 73/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 
do edital do PE nº 73/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
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3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta) 
meses.  
 
 
3.3.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.3.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
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preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 73/2019. 

 
5.2.   São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

Edital do pregão  nº 73/2019 (0613311)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 282



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
6.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
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a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

6.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
6.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
6.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
6.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata 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.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
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contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. 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. 
 
7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 

Edital do pregão  nº 73/2019 (0613311)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 285



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do 
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
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8.6. 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% 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
10.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da 
ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente 

 
Pela Empresa 
                                           Representante da empresa 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7744//22001199  
  
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 19 de novembro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14:00 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na 
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
permanente – mobiliário (mesas e cadeiras), conforme quantidades e 
especificações descritas neste Edital e nos seus Anexos I e I-A. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I 
deste Edital. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

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

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
 
3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais relacionados no lote 1  devem possuir garantia mínima 
de 60 (sessenta) meses. 
 
3.3. Os materiais relacionados no lote 2 devem possuir garantia mínima 
de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
 
3.4.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.4.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.4.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.4.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.4.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

  
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.2. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão 
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo 
com os ANEXOS I e I-A deste Edital. 

 
6.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2.  Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3.  Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” 
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, 
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logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta 
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada 
nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e 
I-A deste Edital. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo 
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
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conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema 
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro: 
 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita nesta capital,  
de 60 (sessenta) meses para o lote 1 e de 24 (vinte e quatro) meses para 
o lote 2; 
 
b) PARA O LOTE  2,  Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou 
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou 
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela 
ABNT, comprovando: que os produtos ofertados estão em conformidade 
com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e 
mesas de trabalho;  
 
c) Levando-se em consideração critérios de sustentabilidade, Certificado 
ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do 
Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, 
que comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que 
comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal 
responsável ou de reflorestamento, 
 
d) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, 
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 
 
e) Declaração, emitida pela empresa prestadora dos serviços de 
manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente estabelecida 
nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência técnica para os 
itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição Estadual, 
representante legal, endereço e telefone para contato. 

  

7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
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8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada 
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema realizará o 
somatório para efeito de escalonamento dos lances. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
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9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como 
limites máximos os valores estimados pela Administração, disponíveis no Anexo 
I-B, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, 
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e em relação ao valor unitário de cada item que o compõe. 

 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10 .1. A habilitação do licitante vencedor será 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. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento 
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá 
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades 
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

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

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

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

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

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

10.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.     Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.4.4.          A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. 
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10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
10.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas 
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do 
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 – DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
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de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de 
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 
14.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
14.3.2.           Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
14.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
14.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital. 
 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 16.15 deste Edital. 

 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
17 – DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
18.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

18.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
18.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
18.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

  b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
18.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 19. 
 
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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19.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
19.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
19.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
19.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
19.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
19.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
19.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
19.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
19.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

19.12.1.  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. 

 
19.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
19.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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20 – DO PAGAMENTO. 
 
20.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a 
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
20.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
20.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. 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% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO. 

 

22.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato. 
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22.2.  Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o 
Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e 
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na 
sua execução. 

22.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral. 

22.4.  À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o 
direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de 
Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 
posterior pagamento. 

d) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie 
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo 
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio 
para a execução dos serviços; 

e) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

f) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 
que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos 
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, 
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada 
no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 
qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no 
Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, 
que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, 
principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo 
assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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24.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
24.2. 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. 
 
24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4.   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. 

 
24.5. 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. 
 
24.6. 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. 
 
24.7. 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. 
 
24.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
24.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
24.10.  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. 
 
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.9, no caso 
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de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens; 
ANEXO I-B – Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
24.15. 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, 24 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. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  mobiliários em geral  ( 170 
cadeiras fixa em polipropileno com base metálica 50 mesas de trabalho) - 
Conta 1231103-03, conforme especificações técnicas contidas no Anexo 
Único, parte integrante e complementar deste documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e 
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem 
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos 
usuários e aos equipamentos, com materiais empregados na sua fabricação 
de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

1.4. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra 
mínima de 130 cadeiras fixas e 20 mesas de trabalho. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os 
ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e na Central de 
Atendimento ao Eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió. As aquisições visam 
adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
servidores lotados nas Unidades, de modo a propiciar-lhes um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente, bem como substituir as 
cadeiras fixas da central de atendimento ao Eleitor de Maceió, conforme 
pedido da Coordenadoria daquela unidade; 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem 
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que 
tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade. 

  

3 - FUNDAMENTOS LEGAIS 

3.1. A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de 
Referência, será regida 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, 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 
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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. 

  

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter 
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 
marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, 
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos; 

4.2. Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de 
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e 
montagens; 

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja 
proposta contenha o menor valor, por LOTE, desde que atenda as exigências 
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do 
Pregão. 

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) 
a empresa deverá apresentar: 

4.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia gratuita 
nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item abaixo 

4.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou 
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal 
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, 
comprovando: que os produtos ofertados para o lote 01, estão em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – 
Armários e mesas de trabalho;  

4.4.3. Levando-se em consideração critérios de 
sustentabilidade deverá ser apresentado Certificado ambiental de cadeia de 
custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do 
fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira 
proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

4.4.4. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos 
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha 
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos 
mesmos; 

4.4.5. Declaração, emitida pela empresa prestadora dos 
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente 
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência 
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição 
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato. 

  

5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 
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5.1. Prazo de entrega nesta capital: até 30 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

5.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

5.3. Prazo de garantia mínima: 

5.3.1. Lote 01: pelo período mínimo de 60 meses, Assistência 
Técnica Corretiva durante o período de garantia, onde a contratada ou firma 
por ela indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.2. Lote 02: pelo período mínimo de 24 meses, Assistência 
Técnica Corretiva: Durante o período de garantia, a contratada ou firma por 
ela indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 

5.3.3. Prazos para manutenção corretiva: 

5.3.3.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

5.3.3.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, para solucionar os defeitos; 

5.3.3.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por 
escrito, se necessário substituir o bem. 

  

6 - RECEBIMENTO DOS BENS 

6.1. Os materiais serão recebidos: 

6.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de 
Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 

  

7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
SERVIÇOS 

7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do 
período do contrato; 
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7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e 
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou 
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da 
empresa na sua execução; 

7.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à 
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas 
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; 

7.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes 
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes 
deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

7.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos 
móveis e a correção da sua montagem; 

7.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

7.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de 
registros e posterior pagamento. 

7.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer 
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; 
que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às 
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou 
capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos 
serviços; 

7.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material 
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja 
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

7.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da 
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes 
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber 
cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, 
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da 
solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

8.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados 
das respectivas notas fiscais; 

8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 
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8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as 
entregas feitas por transportadora; 

8.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

8.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações 
técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente 
do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

8.6. Orientar seus empregados, considerando as 
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da 
entrega e dos possíveis serviços futuros; 

8.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da 
garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e 
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos 
fabricantes; 

  

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL 

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa 
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo 
de venda; 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 

9.3. Designar a Comissão de Recebimento, se 
necessário, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, 
efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em 
uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a 
entrega do mobiliário e aceite definitivo; 

10.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor 
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após 
aceitação dos bens licitados. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 

Edital do Pregão Eletrônico nº 74/2019 (0613312)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 314



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

11.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

 

12. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DOS ITENS EM 
LOTES 

 

12.1. As mesas (várias medidas), são mobiliários que, geralmente, compõem o mesmo ambiente. A 

sugestão de adquirir, por lote, tem a finalidade de padronizar os itens, do mesmo lote, que irão compor 

os mesmos ambientes, em termos de padrão, cores e tonalidades, evitando poluição visual na 

ambientação das unidades. 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO 

  

  

  

LOTE 01 -  ITENS 01, 02 e 03 - MESAS DE TRABALHO 

50 unidades no total 

  

ITEM 01- Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1200 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 02 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1400 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

20 unidades 

  

ITEM 03 - Mesa de trabalho, formato retangular, cor ovo: 
Dimensões aproximadas: 1800 x 700 x 750 mm (LxPxA). 

10 unidades 

  

* (5% de tolerância nas medidas) com exceção da espessura 
dos tampos e painéis frontais 

** (LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

  

Características de todos os modelos do Lote 01: 

  

1. Tampo - Espessura de 25 mm, em madeira prensada de 
alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas em PVC maciço ou estruturado, na cor do laminado melamínico. Borda 
frontal interna reta com fitamento em poliestireno com arestas arredondadas. 
Tampo ergonômico, com 02 orifícios para saída de fiação na superfície com 
diâmetro de 50 mm confeccionados em derivados plástico rígido e tampa em 
derivados plásticos flexíveis, ambos da cor do tampo. 

  

2. Painel frontal - Espessura de 18 mm, em madeira prensada 
de alta qualidade, termo-estabilizada, revestido nas duas faces com laminado 
melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor ovo; 
bordas protegidas por perfil em PVC maciço ou estruturado, na cor do 
laminado melamínico. Deverá ser fixado a partir de 360 mm de distância do 
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piso e continuado até encontro com o tampo e aproximadamente a 70 mm da 
borda externa do tampo. 

  

3. Base - Estrutura lateral estabilizadora, de formato em “L” 
executada em aço fosfatizado através de banhos de imersão e pintado 
através do sistema eletrostático curado em estufa em epóxi-pó de cor preta; 
dotada de 03 partes fixada ao tampo e painel frontal por parafuso tipo mini-
fix. Pés com sapatas reguladoras de nível em poliamida, reforçadas com fibra 
de vidro. 

3.1. superior horizontal em tubo quadrado ou retangular 
(medidas aproximadas de 25x30x500 mm); 

3.2. inferior horizontal em tubo retangular (medidas 
aproximadas de 30x50x650 mm); 

3.3 verticais de seção retangular ou boleada (medidas 
aproximadas de 150x30 mm) com abertura superior e inferior para passagem 
de fiação; 

 

  

4. Sistema para passagem de fiação (eletrocalhas) 

4.1. Calha horizontal: confeccionadas em chapa de aço, 
fosfatizadas com banhos de imersão na cor preta, separada em dois canais 
independentes, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal, para 
passagem de: 

4.1.1. fiação lógica/telefonia 
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4.1.2. fiação elétrica. 

  

4.2. Calhas verticais: com extensão que vai da base inferior 
horizontal até a altura da derivação para a eletrocalha horizontal, separada 
em dois canais independentes, na cor da estrutura da base, para passagem 
de: 

4.2.1. fiação lógica/telefonia 

4.2.2. fiação elétrica. 

  

  

************************************ 

  

  

LOTE 02 - ITEM 04 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS 

Cadeira constituída de assento e encosto plásticos em 
polipropileno de alta resistência, na cor azul royal, com proteção anti-UV e 
estrutura metálica. 

170 unidades 

  

Dimensões Largura: 460 a 480mm; Profundidade: 420 a 
440mm 

Assento: Confeccionado em polipropileno copolímero (PP) 
injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor azul royal, 
com proteção anti UV.. Dimensões: 460 a 480 mm (L) x 420 a 440 mm (P) x 
mín.5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido à 
estrutura por meio de no mínimo 4 (quatro) parafusos para plástico. A altura 
do assento até o chão de mín. 410 mm. a máx. 460mm. Poderá conter furos 
para ventilação. 

Encosto: O encosto deve ser fabricado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente, de alta resistência, na cor 
azul royal, com proteção anti UV. Com dimensões mín 460mm a máx. 480mm 
de largura por mín. 330mm a máx.360mm de altura, com espessura de 
parede de no mín.5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla 
cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, 
travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno 
copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. O encosto possui furos para ventilação. 

Base: A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 
/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos 
oblongos mín.16x30 com mín. de 1.5mm de espessura de parede, soldados 
com solda Mig às duas travessas horizontais de tubos de aço mín. 7/8” x mín. 
1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A 
estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó, 
na cor preta. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, 
a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em polipropileno. A estrutura 
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da cadeira suporta mínimo de 120 Kg. 
  

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

02/10/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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AANNEEXXOO  II--BB  ––  PPRREEÇÇOOSS  MMÁÁXXIIMMOOSS  EESSTTIIMMAADDOOSS  
 
 

LOTE Item 
Qtd a 

Registrar 
(unidades) 

Quant. mínima 
adquirir 

(unidades) 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Estimado R$ 

Valor Total 
Estimado R$ 

1 

1 20 8 
Mesa de trabalho 1200 x 700 x 
750 mm  

519,17 
R$ 

10.383,40 

2 20 8 
Mesa de trabalho 1400 x 700 
x 750 mm  

603,23 
R$ 

12.064,60 

3 10 4 
Mesa de trabalho 1800 x 700 
x 750 mm  

818,39 R$ 8.183,90 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 1 
R$ 

30.631,90 

2 

4 170 130 

Cadeira fixa polipropileno. 
Dimensões Largura: 460 a 
480mm; Profundidade: 420 a 
440mm  

175,36 
R$ 

29.811,20 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE 2 
R$ 

29.811,20 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

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. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0007514-36.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 73/2019 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº 73/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 
do edital do PE nº 73/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
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3.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta) 
meses. ( lote 1) 
 
OU 
 
3.2. Os materiais devem possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) 
meses. ( lote 2) 
 
 
3.3.  Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela 
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa 
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local 
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, 
com a retirada e nova entrega, por sua conta. 
 

3.3.1.       Prazos para manutenção corretiva: 
 

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do 
defeito apresentado; 

3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº 73/2019. 

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 
 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para 
substituição dos bens; 
 
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e 
definitivos; 
 
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 73/2019. 
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5.2.   São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as 
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto 
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

e)  Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do 
Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em 
suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão 
e quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos 
possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio 
de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados 
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda 
a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), 7.200 D - 
Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
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6.2. O material será recebido por comissão de servidores designados 
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos 
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes: 
 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa; 
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento. 
 

6.3. Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, 
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas  
notas fiscais. 
 
6.4. Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, 
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
6.5. O mobiliário será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
6.6. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata 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.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
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direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

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

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. 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. 
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7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à licitante contratada. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.   No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do 
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva. 
 
8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 74/2019 (0613312)         SEI 0007514-36.2019.6.02.8000 / pg. 328



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
10.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da 
ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
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Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente 

 
Pela Empresa 
                                           Representante da empresa 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.
À AJ-DG,
Senhor Assessor,
na tentativa de encaminhar  o presente

procedimento para abertura da fase externa no comprasnet, o
sistema não permitiu, pois considera para fins de participação
exclusiva o somatório detodos os itens (evento sei 0613310).

Diante disto, esta seção questiona se é possível a
separação o objeto do presente procedimento em dois editais,
de modo a manter a exclusividade na participação (eventos
SEI 0613311 e 0613312).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/10/2019, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613313 e o código CRC 561FAD6F.
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PROCESSO : 0007514-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE

 

Parecer nº 2277 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos, em face

da informação da SLC (0613313), nos seguintes termos:
 

"Senhor Assessor,
na tentativa de encaminhar  o presente
procedimento para abertura da fase
externa no comprasnet, o sistema não
permitiu, pois considera para fins de
participação exclusiva o somatório de
todos os itens (evento sei 0613310).
Diante disto, esta seção questiona se é
possível a separação o objeto do presente
procedimento em dois editais, de modo a
manter a exclusividade na participação
(eventos SEI 0613311 e 0613312)."
 

Assim, diante da situação derivada de restrição do
Sistema Comprasnet, parece a esta Assessoria Jurídica que
deva ser acolhida a proposição ds SLC, de dividir os objetos
da licitação, gerando duas minutas de edital
 (0613311 e 0613312), de licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,  para
aquisição de material permanente - mobiliário.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/10/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613523 e o código CRC 67392D9E.
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