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TERMO DE REFERÊNCIA

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

aquisição de plaquetas de identificação de bens móveis, conforme
quantidades, especificações e condições de entrega especificadas
neste termo contidas abaixo;

1.2. Plaquetas de Identificação de Bens Móveis
(4.900 unidades)

Material: Liga de alumínio leve;
Formato: Retangular, com semicírculo nas extremidades

com raio de 6,35mm;

Modelo: 
Impresso: Sigla TRE-AL, numeradas, em algarismo

arábico, com código de barras padrão 2 de 5, e a palavra
“PATRIMONIO”

Impressão: Foto-Anodização selada/fosqueada, resistente
a thinner, álcool, querosene e outros produtos químicos;

 
Adesivo: Auto-adesiva (adesivo super-resistente);
Comprimento: mínimo de 40 mm e máximo de 45mm;
Largura: mínimo de 12,8mm e máximo de 13,2mm;
Espessura: mínimo de 0,1 mm e máximo de 0,32 mm;
Numeração: 029.101 a 034.000;
Todo número codificado deverá ser precedido do número

54, para que haja compatibilidade com o sistema de gerenciamento e
controle patrimonial adotado pelo órgão – ASI, desenvolvido pela
empresa Link Data Informática e Serviços Ltda. (CNPJ nº
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24.936.973/0001-03). Exemplo: o nº 019101 (seis dígitos) será
codificado em barras como 54019101 (oito dígitos). Será
disponibilizado aos interessados, na Seção de Patrimônio, modelo das
plaquetas a serem adquiridas.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. Identificar os bens móveis adquiridos por este

Regional, para que seja efetuado o controle patrimonial.
 
3 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
3.1. 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;

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

3.3. Os materiais serão rejeitados em caso de
incompatibilidade com as especificações previstas ou de presença de
defeito de qualquer natureza.

 
4 - RECEBIMENTO DOS BENS
4.1. Os materiais serão recebidos:
4.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

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

4.1.2. 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.

 
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. 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;

5.2. 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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5 . 3 . Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.

 
6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/12/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630976 e o código CRC 837B4207.

0010410-52.2019.6.02.8000 0630976v7
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3TEC  LTDA              3tec@3tecinfor.com.br            www.3tecinfor.com.br            VENDAS :  (31) 34216823 – 9 9804-8515 

 

Rua Ubá 35A Bairro Lagoinha Belo Horizonte - MG CEP. 31110 -110 Fone / Fax (031)34216823  

CNPJ: 00.329754/0001-90 / I.E 062.908484.0045 

  

Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2019.   
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
Neilton 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.S.as, nossas condições técnicas e comerciais, referentes aos seguintes itens:  
 

                                        DESCRIÇÃO                                                   Qde.      Un. R$     Total R$ 

1 

 
 
 
  
 

Etiquetas metálicas em alumínio anodizado importado, com código de 
barras no padrão de leitura, com numeração, código de barras, logomarca 
e dizeres na cor preta, cor de fundo cinza claro, com dimensões de 
45x15mm, 0,30mm de espessura, cantos arredondados, 6 dígitos para 
leitura visual, 6 dígitos no código barras, com adesivo de alta resistência, 
sem furos, separadas em 100 unidades. 
Obs.: Para numeração não sequencial acrescer 10% ao valor. 

 
 

1.000 

 
 

0,57 

 
 

570,00 

2 Etiquetas em poliester, com/sem código de barras no padrão de leitura, 
com numeração, código de barras, logomarca e dizeres colorido, cor de 
fundo prata, com dimensões 45x15mm, 0,08mm de espessura, cantos 
arredondados, 6 dígitos para leitura visual, 6 dígitos no código barras, 
adesivo próprio do material, adesivar em superfícies lisas, sem 
porosidade, apresentação em tiras, cartelas ou rolos. 
Obs.: Para numeração não sequencial acrescer 10% ao valor. 

 
 

1.000 

 
 

0,51 

 
 

510,00 

VALOR FRETE SEDEX: R$105,00 
 

                                                         CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 
Entrega:             12 a 15 dias uteis após aprovação do layout. 
Pagamento:       10 dias do faturamento, sem custo financ. c/boleto bancário, após análise cadastral.   
                            Produto será faturado imediatamente ao término da produção.                          
Frete/Seguro:     Por conta e risco do cliente, Sedex Valor Declarado, poderá incluir na NFe. 
Impostos:           Incluso, ME não gera crédito, faturamento c/nota fiscal venda de mercadoria. 
Validade:      07 dias 
Ver nosso Site:  www.3tecinfor.com.br Como Fixar nossas Etiquetas. 
 

 
 
 
 
 

Leonardo Mezzetti (Vendas) 
(31) 3421-6823 
(31) 9 9804-8515 
E-mail: leonardo@3tecinfor.com.br  
Site: www.3tecinfor.com.br  
 

 

   

 
             

 
 

     

  - Placas Patrimoniais em vários materiais c/ código de barras ou 2D 

  - Etiquetas de Segurança VOID e Destrutível 

  - Coletor de Dados e leitores ópticos 

  - Impressoras térmicas 

     Ao decidir por produtos 3TEC você obtém: 

1) Pontualidade na entrega 

2) Seriedade pela tradição no mercado 

3) Qualidade assegurada 

4) Satisfação de clientes nos vários segmentos 

5) Variedade de produtos 

6) Tecnologia aprimorada 

7) Empresa compromissada socialmente 
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ORÇAMENTO DE VENDA

017979

DATA DE EMISSÃO ATENDENTE EMAIL ATENDENTE TELEFONES DE CONTATO

06/12/2019 PAMELA pamela@polenweb.com.br (11) 2536-2554 2536-2584 2536-2417 2536-2421

DADOS DO CLIENTE

CNPJ: 06015041000138
FANTASIA: TRE-AL
ENDEREÇO: AV ARISTEU DE ANDRADE 377 CEP: 57051090 - MACEIO - AL
CONTATO: NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR          DEPARTAMENTO: PATRIMONIO

Ítem DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 ALUMIFIX 40X13MM PRETO ADESIVO 3M 467MP 4900.0 0.54 2646.00

ESPECIFICAÇÃO ALUMIFIX

· Material: Alumínio Anodizado Importado;

· Sistema de Impressão Tratamento Foto Sensível;

· Estimativa de Leitura do Código de Barras de 25 anos; 

· Definição de Impressão alta resolução, 2400 dpi’s;

· Laudo Técnico do Laboratório de Análises Falcão Bauer ABBO.

VALOR DO FRETE TOTAL DO ORÇAMENTO

0.00 2646.00

Condições Comerciais:

1. Despesas de Frete: CIF via sedex
2. Prazo de Pagamento: 14 dias (sujeito a aprovação de crédito);
3. Prazo de Entrega: 10 à 15 dias úteis após aprovação da Cotação e Layout;
4. NOTA FISCAL 100% SERVIÇOS;
5. Valores com todos os impostos inclusos;
6. Os valores e prazos acima são exclusivos para os lotes mencionados, podendo sofrer alterações de acordo com a variação dos
mesmos;
7. Proposta válida: 7 dias.

Aprovo ítem ___________________ desta proposta.

Data ________/________/________

Nome legível _______________________________________

Assinatura _________________________________________

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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
É do conhecimento de todas as unidades interessadas a

necessidade de identificação dos materiais permanentes a serem
incorporados ao patrimônio deste Regional, através de plaquetas
codificadas de metal, para que haja um efetivo controle e localização
dos bens de nosso acervo.

 
Todavia, a última aquisição desse material data de 2015 e

não contávamos no início do ano com uma aquisição de tantos ativos
permanentes ainda neste ano. Durante o ano foram adquiridas cerca
de 1.000 itens e ainda temos outros a receber. Quase 300 itens foram
de Processamento de Dados.

 
Em face das justificativas acima citadas, sugerimos a

aquisição de aproximadamente 5.000 plaquetas de metal de
identificação patrimonial. É certo que não fizemos previsão na LOA
2020, mas é imperativo que adquiramos tais bens de consumo.

 
Encaminhamos (0630976), a minuta do Termo de

Referência contendo as devidas especificações, necessárias para o
sucesso da referida aquisição.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/12/2019, às 16:48, 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
0635147 e o código CRC 1FB051CC.

0010410-52.2019.6.02.8000 0635147v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de plaquetas

de identificação de bens móveis, encaminho o Termo de Referência
SEPAT 0630976, para análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso
seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/12/2019, 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
0635195 e o código CRC 7762A55D.

0010410-52.2019.6.02.8000 0635195v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2019.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando o TR de evento 0630976 e evoluo o feito à

consideração superior de Vossa Senhoria, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da sua aquiescência, 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 12/12/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0635521 e o código CRC 901B2C65.

0010410-52.2019.6.02.8000 0635521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2019.
 
Considerando o inteiro teor no Despacho GSAD 0635521,

firmado pelo Senhor Secretário de Administração e, à luz do art. 7º
da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o encaminhamento
do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio para a competente
instrução, objetivando a aquisição de plaquetas de identificação de
bens móveis, tudo conforme quantidade, características e
especificações descritas no Termo de Referência.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/12/2019, às 12:36, 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
0636405 e o código CRC FBBF8424.

0010410-52.2019.6.02.8000 0636405v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0636405, 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 13/12/2019, às 13:21, 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
0636621 e o código CRC B5D20626.

0010410-52.2019.6.02.8000 0636621v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0010410-52.2019.6.02.8000 Unidade 1 4.900

PLAQUETAS ALUMÍNIO

Fontes de Consulta

Empresa 3 TEC 0,57 0,12 0,57

Empresa Pólen Comercial 0,54 0,09 0,54

Empresa Shoptime/Info 0,24 -0,21 0,24

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

33,11%

A Planilha  pode ser utilizada 0,45 0,15 0,45

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

0,45 2.205,00

3

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

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

estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de 4.900 (quatro mil e

novecentas) plaquetas de identificação de bens móveis, conforme
especificações constantes no termo de referência  evento 0630976

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0636621.

 
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, bem como utilizando
propostas de fornecedores, chegamos ao relatório/planilha 0636638,
e ao valor global para contratação de R$ 2.205,00 (dois mil duzentos
e cinco reais) .

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na competição.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/12/2019, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636640 e o código CRC 522FA6DE.

0010410-52.2019.6.02.8000 0636640v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0636640, 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.

 
Informo, ainda, que tendo em vista a não inclusão da

referida aquisição no PAC 2020, posteriormente indicaremos o
remanejamento a ser realizado para a efetivação da aquisição em
tela.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/12/2019, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636783 e o código CRC 610EBA06.

0010410-52.2019.6.02.8000 0636783v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.
 
 
Tendo em vista a proximidade do recesso e o

encerramento do exercício, evoluo os autos à COFIN para que
seja efetuada, no início do próximo exercício, a reserva de
crédito necessária com a indicação da fonte dos recursos pela
COMAP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2019, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637891 e o código CRC 4254A156.

0010410-52.2019.6.02.8000 0637891v1
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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 dezembro de 2019.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do já conhecimento da proposta

orçamentária de 2020 pelas áreas envolvidas, sugiro que a
COMAP já indique onde será efetuado o remanejamento para,
assim que for iniciado o próximo exercício, já estartarmos o
devido processo.

Em auxílio, informo que a proposta ajustada consta
no evento (0546826) instrumentalizado no SEI nº (0009991-
66.2018.6.02.8000)

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/12/2019, às 06:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638327 e o código CRC 8371B6FC.

0010410-52.2019.6.02.8000 0638327v1
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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 dezembro de 2019.
 
 
À COMAP/SLC para elaboração da minuta do edital

e, posteriormente, no início do exercício seguinte, com a
indicação da fonte dos recursos, direcionar os autos à COFIN
para reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/12/2019, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638519 e o código CRC 1CBCFB84.

0010410-52.2019.6.02.8000 0638519v1
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INFORMAÇÃO Nº 112 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Em tempo, registramos que as plaquetas disponíveis já acabaram
e diversos itens estão sendo tombados com plaquetas de papel.

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 13/01/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643708 e o código CRC 57C9F119.

0010410-52.2019.6.02.8000 0643708v2
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0010410-52.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de plaquetas de identificação de bens móveis, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de plaquetas de 
identificação de bens móveis, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXOS deste edital.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado deste 
Regional, situada na Av. Menino Marcelo, 7.200 D, Via Expressa, Maceió/AL, no prazo de 
até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 
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7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão 
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
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de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 
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e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 
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14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
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17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

17.1.        O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

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

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente:  

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas;  
 
b)  Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato;  
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas;  
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;  
 
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

 
17.5.           Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;  
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17.6.         As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais; 

 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

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

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

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

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

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.15.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.16.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.16.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.17.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.18.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também 
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento. 
 
18.3. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Promover, por intermédio do Gestor designado, o acompanhamento e a 

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

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

 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 

quando solicitados pela licitante vencedora; 
 

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

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições, modelos e prazos estipulados; 

 

b) Entregar objetos novos e de boa qualidade, de acordo com as 
especificações contidas neste Edital; 

 
c) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
d) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 
TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da 
contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo 
que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-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. 
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22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Descrição do item e dos valores máximos admitidos; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição
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            ANEXO I  

                             TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição de plaquetas de identificação de bens móveis, conforme 
quantidades, especificações e condições de entrega especificadas neste 
termo contidas abaixo; 

1.2. Plaquetas de Identificação de Bens 
Móveis (4.900 unidades) 

Material: Liga de alumínio leve; 

Formato: Retangular, com semicírculo nas extremidades com 
raio de 6,35mm; 

Modelo:  

Impresso: Sigla TRE-AL, numeradas, em algarismo arábico, 
com código de barras padrão 2 de 5, e a palavra “PATRIMONIO” 

Impressão: Foto-Anodização selada/fosqueada, resistente a 
thinner, álcool, querosene e outros produtos químicos; 

  

Adesivo: Auto-adesiva (adesivo super-resistente); 

Comprimento: mínimo de 40 mm e máximo de 45mm; 

Largura: mínimo de 12,8mm e máximo de 13,2mm; 

Espessura: mínimo de 0,1 mm e máximo de 0,32 mm; 

Numeração: 029.101 a 034.000; 

Todo número codificado deverá ser precedido do número 54, 
para que haja compatibilidade com o sistema de gerenciamento e controle 
patrimonial adotado pelo órgão – ASI, desenvolvido pela empresa Link Data 
Informática e Serviços Ltda. (CNPJ nº 24.936.973/0001-03). Exemplo: o nº 
019101 (seis dígitos) será codificado em barras como 54019101 (oito dígitos). 
Será disponibilizado aos interessados, na Seção de Patrimônio, modelo das 
plaquetas a serem adquiridas. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. Identificar os bens móveis adquiridos por este Regional, 
para que seja efetuado o controle patrimonial. 
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3 - PRAZO DE ENTREGA DOS BENS 

3.1. 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; 

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

3.3. Os materiais serão rejeitados em caso de 
incompatibilidade com as especificações previstas ou de presença de defeito 
de qualquer natureza. 

  

4 - RECEBIMENTO DOS BENS 

4.1. Os materiais serão recebidos: 

4.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

4.1.2. 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. 

  

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. 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; 

5.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor 
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após 
aceitação dos bens licitados. 

5.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 
pagamento. 

  

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. Não se aplica 
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ANEXO II 
 
 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
DO OBJETO 

QTD. 
 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

01 

Plaquetas de 
Identificação 

de Bens 
Móveis, 

conforme 
especificações 

do Edital e 
seus anexos. 

4.900 0,45 2.205,00 
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                                           ANEXO III 

                                              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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INFORMAÇÃO Nº 116 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

  À SAD

 

Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo – plaquetas de identificação de bens móveis.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da aquisição.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto
nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de
aceitabilidade da proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que
ainda não se verificou posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do 
referido Decreto, esta seção divulgou os valores estimados para aquisição
para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/01/2020, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643753 e o código CRC 9EDFDC1B.

0010410-52.2019.6.02.8000 0643753v2
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2020.
Ratifico os termos da Informação 116, da SLC

(0643753) e remeto os autos à SGO para, tão logo possível,
emitir o pré-empenho relativo ao valor estimado para a
aquisição, de acordo com o Despacho SEIC 0636640.

Por fim, os autos devem seguir à Assessoria
Jurídica, em atenção ao disposto no parágrafo único do art.
38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2020, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645539 e o código CRC FDD2F4F0.

0010410-52.2019.6.02.8000 0645539v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
Ao GSAD
Prezado Secretário,
cumpre-nos informar da urgência na aquisição das

plaquetas de metal.
Já temos 220 bens patrimoniais sem plaquetas e

ainda temos a perspectiva de recebimentos de outros bens nos
próximo mês.

Desta forma solicitamos a aquisição de 1.000
unidades das plaquetas de forma imediata para suprir as
necessidades dessa SEPAT enquanto o processo licitatório
não se conclui.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 30/01/2020, às 13:25, 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
0650083 e o código CRC C3FA57F0.

0010410-52.2019.6.02.8000 0650083v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
Tendo em vista o Despacho SEPAT 0650083,

solicito ao Sr. Coordenador Orçamentário e Financeiro
prioridade na emissão do pré-empenho de que trata o
Despacho GSAD 0645539.

Em paralelo, evoluo os autos à AJ-DG, para análise
e aprovação da minuta do edital.

Quanto ao pedido de aquisição imediata, observo
que o valor estimado para a aquisição está muito aquém do
limite de contratação direta (0636640). Dessa forma, tendo em
vista a especificidade do material, devolvo os autos à COMAP
para, sem prejuízo das medidas acima, reavaliar a instrução,
posto que, à primeira vista, enquadrável em hipótese de
dispensa de licitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2020, às 22:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0650559 e o código CRC A085F1CA.

0010410-52.2019.6.02.8000 0650559v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Tendo em vista a pertinente observação de Vossa

Senhoria, constante ao final do despacho 0650559, que pode
ser prejudicial à análise do edital de licitação, remeto os
presentes autos a essa Unidade.

 
 Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/01/2020, às 07:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0650569 e o código CRC BBC8AC91.

0010410-52.2019.6.02.8000 0650569v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
À SEIC,
para verificar a possibilidade de nova instrução

para enquadramento da despesa por dispensa, nos moldes
apontados no Despacho GSAD evento SEI nº 0650559.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 31/01/2020, às 08:35, 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
0650629 e o código CRC 2F74A0D7.

0010410-52.2019.6.02.8000 0650629v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0650559).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/01/2020, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0650842 e o código CRC CDFE4799.

0010410-52.2019.6.02.8000 0650842v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
Senhora Coordenadora Substituta,
 
Em atenção ao despacho de vossa

senhoria, 0650629, ao GSAD 0650559, bem como orientação
AJ-DG evento 0650569preliminarmente consultamos, tendo
em vista a especificidade do material poder ser à primeira
vista, enquadrável em hipótese de dispensa de licitação, se
materiais de sinalização a exemplo de Faixas, Cartazes, Placas
de estacionamento, placas inaugurais para a SBEA bem como
destinadas ao memorial, ora em trâmite e outras que venham
a surgir, em razão do pleito eleitoral 2020, não inviabilizaria a
contratação direta e consequentemente configuraria
fracionamento de despesa.

Se for o caso, a instrução para pregão eletrônico já
se encontra concluída em nosso despacho SEIC
evento 0636640.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/01/2020, às 11:21, 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
0650869 e o código CRC 5E63B305.

0010410-52.2019.6.02.8000 0650869v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
Em face do questionamento da SEIC,

Despacho 0650869, reporto-me ao Despacho GSAD 0650559,
destes autos, e ao Despacho GSAD 0651175, proferido nos
autos do PA SEI 0008954-67.2019.6.02.8000, para devolver o
feito a essa Unidade no sentido de que se dê sequência à
instrução da contratação direta.

Observo que, eventuais questionamentos da SEIC
poderão ser enfrentados pelas unidades de consultoria
competentes quando da análise de conformidade da
proposição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/01/2020, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651185 e o código CRC 24564425.

0010410-52.2019.6.02.8000 0651185v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0651185, encaminho os

presentes autos para instrução da contratação direta ali
indicada.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/02/2020, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651660 e o código CRC 77680B53.

0010410-52.2019.6.02.8000 0651660v1
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E-mail - 0651778

Data de Envio: 
  03/02/2020 16:51:52

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

Para:
    pamela@polenweb.com.br

Assunto: 
  REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA- N.º 017979 E DOCUMENTOS IMPORTANTES

Mensagem: 
  Prezada Senhora,

Conforme contato telefônico, para darmos sequência a contratação direta, solicitamos as CND´s
municipal, estadual e Receita Federal, bem como Declaração de inexistência de nepotismo, modelo em
anexo, bem como a revalidação da proposta com pelo menos 30 dias, para que possamos finalizar nossa
instrução.

Questionamos ainda, se haveria possibilidade de algum desconto na compra.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
    Proposta_0635139_proposta_polen_comercial___plaquetas.pdf
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 03/02/2020 17:51:40 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: POLEN COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 02.711.907/0001-94 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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E-mail - 0652825

Data de Envio: 
  05/02/2020 14:06:16

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

Para:
    pamela@polenweb.com.br

Assunto: 
   DOCUMENTOS IMPORTANTES

Mensagem: 
  Prezada Pamela,

Conforme contato telefônico, para darmos sequência a contratação direta, solicitamos ainda a emissão e
envio da certidão da receita federal bem como a declaração de inexistência de nepotismo.

Questionamos ainda, se haveria possibilidade de algum desconto na compra.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

 05/02/20  15:07                                      USUARIO : ROBSON         

 DATA EMISSAO    : 05Fev20                            NUMERO  : 2020PE000009   

 DATA LIMITE     : 31Dez20                                                     

 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

 FAVORECIDO      :                                                             

 TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                               

                                                                               

 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

 UA SEPAT. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 4900 PLAQUETAS DE IDENTIFICACÃO

 DE BENS MÓVEIS. CONFORME DESPACHO GSAD (0645539).                             

 SEI 0010410-52.2019.6.02.8000                                                 

                                                                               

 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

 401081  1 167674  0100000000 339030 070280 ADM MATEXP                 2.205,00

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   05Fev20   15:02

 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 09 (0652925).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 05/02/2020, às 16:14, 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
0652926 e o código CRC 81633558.
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E-mail - 0654809

Data de Envio: 
  10/02/2020 16:28:40

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

Para:
    pamela@polenweb.com.br

Assunto: 
   DOCUMENTOS IMPORTANTES

Mensagem: 
  Prezada Pamela,

Conforme contato telefônico, para darmos sequência a contratação direta, solicitamos ainda a emissão e
envio da certidão da receita federal bem como a declaração de inexistência de nepotismo.

Questionamos ainda, se haveria possibilidade de algum desconto na compra.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    E_mail_0652825.html
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E-mail - 0655258

Data de Envio: 
  11/02/2020 13:12:36

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

Para:
    pamela@polenweb.com.br

Assunto: 
   DOCUMENTOS IMPORTANTES

Mensagem: 
  Prezada Pamela,

Reforçamos a necessidade para darmos sequência a contratação direta, da emissão e envio da certidão
da receita federal bem como a declaração de inexistência de nepotismo. Destacamos que esperaremos o
envio até as 18 horas de hoje, e entenderemos o desinteresse e desconsideração de vossa proposta caso
não seja enviado no prazo citado.

Questionamos ainda, se haveria possibilidade de algum desconto na compra.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    E_mail_0654809.html
    E_mail_0652825.html
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Em cumprimento ao determinado em vosso

despacho, evento 0651660 e diante do insucesso de
contratação direta com a empresa de menor preço ofertado,
eventos 0651778, 0652825,0654809 e 0655258, e
considerando ainda que inicialmente fizemos uma estimativa
para licitação; solicitamos, com o fito de maior amplitude e
concorrência de potenciais fornecedores, autorização para
contratação direta através de cotação eletrônica.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/02/2020, às 18:31, 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
0655623 e o código CRC 340CC369.

0010410-52.2019.6.02.8000 0655623v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a informação trazida pela Seção de

Instrução de Contratações, em seu Despacho SEIC 0655623,
solicito autorização para realização da contratação direta por
meio de cotação eletrônica para a aquisição das plaquetas de
identificação dos bens móveis deste Regional.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/02/2020, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655644 e o código CRC 83711D7A.

0010410-52.2019.6.02.8000 0655644v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
Retornem os autos à COMAP, para promover a

cotação eletrônica, na forma solicitada pela SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2020, às 20:34, 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
0655658 e o código CRC 0390B780.

0010410-52.2019.6.02.8000 0655658v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda

à cotação eletrônica autorizada no Despacho GSAD 0655658.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/02/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655909 e o código CRC 6129A56F.

0010410-52.2019.6.02.8000 0655909v1
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18/02/2020 SIASGnet-DC - Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarPedidoDispensaEletronica.do?method=disponibilizarPedidoDispensaEletronica… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica 18/02/2020 17:30:58 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 19/02/2020, a partir das 08:00.

Resumo do Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Cotação Eletrônica Inciso do Artigo 24 Quantidade de Itens Total de Itens Incluídos
00001/2020 II 1 1

Percentual de enquadramento da instituição:    10   % 

Objeto

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 21/02/2020  às 17:59

Divulgar Pedido de Cotação no ComprasNet

Pedido de Cotação

Plaquetas de identificação de bens móveis AUTOADESIVA     Material: Liga de alumínio leve;    Formato: Retangular, 
com semicírculo nas extremidades com raio de 6,35mm;    Modelo:     Impresso: Sigla TRE-AL, numeradas, em 
algarismo arábico, com código de barras padrão 2 de 5, e a palavra “PATRIMONIO”    Impressão: Foto-Anodização 
selada/fosqueada, resistente a thinner, álcool, querosene e outros produtos químicos;         Adesivo: Auto-
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27/02/2020 ComprasNet
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2020
Objeto: Plaquetas de identificação de bens móveis AUTOADESIVA Material: Liga de alumínio leve;
Formato: Retangular, com semicírculo nas extremidades com raio de 6,35mm; Modelo: Impresso: Sigla
TRE-AL, numeradas, em algarismo arábico, com código de barras padrão 2 de 5, e a palavra
"PATRIMONIO" Impressão: Foto-Anodização selada/fosqueada, resistente a thinner, álcool, querosene e
outros produtos químicos; Adesivo: Auto-adesiva (adesivo super-resistente); Comprimento: mínimo de
40 mm e máximo de 45mm; Largura: mínimo de 12,8mm e máximo de 13,2mm; Espessura: mínimo de
0,1 mm e máximo de 0,32 mm; Numeração: 029.101 a 034.000; Todo número codificado deverá ser
precedido do número 54, para que haja compatibilidade com o sistema de gerenciamento e controle
patrimonial adotado pelo órgão - ASI, desenvolvido pela empresa Link Data Informática e Serviços Ltda.
(CNPJ nº 24.936.973/0001-03). Exemplo: o nº 019101 (seis dígitos) será codificado em barras como
54019101 (oito dígitos). Será disponibilizado aos interessados, na Seção de Patrimônio, modelo das
plaquetas a serem adquiridas.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 19/02/2020 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 21/02/2020 - 17:59h
Observações Gerais: OBS.:IMPRESCINDÍVEL que seja indicada a marca e o modelo do aparelho no
momento do lance, sob pena desclassificação imediata.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL
Descrição Complementar: Plaqueta de identificacao patrimonial, AUTOADESIVA EM LIGA DE
ALUMÍNIO LEVE.
Quantidade: 4900 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 2.205,00
Valor do menor lance: R$ 889,00
Situação:Pendente de Adjudicação
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 30
Endereço entrega do produto:Avenida Menino Marcelo, 7200-D, via expressa - Barro Duro - Maceió -
AL

 
Histórico

 
Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor
(R$) Data/Horário Marca

MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO
E COMERCIALIZACAO DE

30.814.518/0001-
20

490.000,00 19/02/2020
08:50:01

TAMBASA OU
SIMILAR

ART CARD LTDA 05.449.347/0001-
30

7.350,00 19/02/2020
09:23:54

ARTCARD

GUILHERME DE JESUS SILVA 06261748136 35.304.406/0001-
42

14.700,00 19/02/2020
11:31:48

DF GRÁFICA

EXATA SOLUCOES CORPORATIVAS EM
GESTAO EMPRESARIAL LTDA

33.161.776/0001-
42

24.500,00 19/02/2020
13:19:38

EXATA

FAZAN & CIA LTDA 07.233.306/0001-
37

7.301,00 19/02/2020
13:50:45

FAZAN

HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO
APOIO ADMINISTRATIVO

21.130.342/0001-
04

2.744,00 19/02/2020
13:56:57

Polen
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SILVEIRA & DALMAS LTDA 27.745.509/0001-
10

9.800,00 19/02/2020
20:27:37

ICEM

FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL
ALIMENTOS LTDA

34.719.908/0001-
71

490.000,00 20/02/2020
08:22:04

PLAQUETA

HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA 07.594.306/0001-
62

12.250,00 20/02/2020
11:20:18

similar

VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIRELI

11.309.519/0001-
72

49.000,00 20/02/2020
14:09:36

SOL

A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 22.891.456/0001-
21

49.000,00 20/02/2020
14:27:14

SAMPLA
DIGITAL

S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS 28.886.441/0001-
51

1.519,00 20/02/2020
16:15:27

SPETIQUETAS

ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA
DE PLACAS LTDA

05.502.243/0001-
41

17.591,00 20/02/2020
17:46:47

propria

MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI 13.410.297/0001-
05

14.700,00 21/02/2020
12:07:22

MNX

CAMILA FONSECA DA SILVA 35443016873 33.995.561/0001-
27

4.900,00 21/02/2020
17:21:59

MINAS
PLACAS

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

889,00 27.745.509/0001-10 21/02/2020 18:12:55
890,00 28.886.441/0001-51 21/02/2020 18:12:40

1.679,33 22.891.456/0001-21 21/02/2020 17:59:57
2.009,00 07.233.306/0001-37 20/02/2020 17:43:58
2.400,00 34.719.908/0001-71 21/02/2020 16:23:17

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para este item.

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação.

 Despacho de Adjudicação

  Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação Eletrônica. 
 

 Despacho de Homologação

  Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação Eletrônica. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 21/02/2020, às 18h13,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Número Cotação: 12020

CNPJ/CPF Razão Social ou Nome Nome Usuário Telefone E-mail
22.891.456/0001-
21 A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI THAYNA MIKAELLE MURTA DE

CARVALHO
(22)
30537390 catia@a4asolucoes.com.br

05.502.243/0001-
41

ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE
PLACAS LTDA ANA HELIA GOMES DE LIMA (85) 3236-

4000 alumiplacas@hotmail.com

05.449.347/0001-
30 ART CARD LTDA Claudia Moraes Goncalves Teske (47)

32318800 comercial@artcard.ind.br

33.995.561/0001-
27 CAMILA FONSECA DA SILVA 35443016873 CAMILA FONSECA DA SILVA (33)

88857844 licitacamila@hotmail.com

33.161.776/0001-
42

EXATA SOLUCOES CORPORATIVAS EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS (67)

91154052 EXATACGMS@GMAIL.COM

07.233.306/0001-
37 FAZAN & CIA LTDA Geovane Posenatto Passoni (43)

32544955 fazan@fazan.ind.br

34.719.908/0001-
71

FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS
LTDA DIOGO CESAR REIS (35)

92150080 trademuzbr@gmail.com

35.304.406/0001-
42 GUILHERME DE JESUS SILVA 06261748136 GUILHERME DE JESUS SILVA (61)91652728dfgrafica10@gmail.com

07.594.306/0001-
62 HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA MARIVALDO MANOEL DO

NASCIMENTO (11)45143810comercial@handour.com.br

21.130.342/0001-
04

HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO
ADMINISTRATIVO

HENRIQUE MARREY SAMPAIO
RIBEIRO

(11)
25362554 marrey@polenweb.com.br

30.814.518/0001-
20

MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E
COMERCIALIZACAO DE RAQUEL BENEDITO DE OLIVEIRA(31)34716761manhuacuconstrucoes@hotmail.com

13.410.297/0001-
05 MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI MELINA FERREIRA DE PAULA

MARQUES
(11)
28728863 mnx@mnxetiquetas.com.br

28.886.441/0001-
51 S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS SAMUEL SIQUEIRA PASSOS (11)55145266siqueirapassosetiquetas@gmail.com

27.745.509/0001-
10 SILVEIRA & DALMAS LTDA MARCO AURELIO DA SILVEIRA (43)

99291800 marcoaurelio@maslicitacoes.com.br

11.309.519/0001-
72

VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIRELI ROSEANE SOUZA DA HORA (71)

33655198 licitacoes@varejobrindes.com.br
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E-mail - 0660774

Data de Envio: 
  27/02/2020 18:53:13

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

Para:
    marcoaurelio@maslicitacoes.com.br

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 01/2020. Aquisição plaquetas de identificação de bens móveis . TRE-AL.
Documentação. Proposta.

Mensagem: 
  COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2020 TRE-AL

Prezado Senhor,

Boa noite,

Após encerramento da Cotação Eletrônica Nº 01-2020 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG:
070011, no dia 27/02/2020 em que esta empresa ofertou o menor preço para a aquisição de 4900 (quatro
mil e novecentas) Plaquetas de identificação de bens móveis AUTOADESIVA, no valor total de R$ 889,00 (
oitocentos e oitenta e nove reais) solicito; por gentileza, a formalização da proposta em atenção ao termo
de referência , em anexo, , incluindo a marca, modelo e especificações do item. Favor constar também na
proposta os dados bancários da empresa.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712 Celular e whatsApp (82)99133-8744.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0630976.html
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Rua Niterói n° 110, Sala 1, Vila Guarani – CEP: 86182-070 Cambé/PR 

      SILVEIRA & DALMAS LTDA. 
         M.A.S – ICEM ETIQUETAS 

   CNPJ: 27.745.509/0001-10 IE: 907.500.098-50 

        (43) 3035-1414     http://icemetiquetas.com.br/ 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Ao  
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

COTAÇÃO: 01/2020 ITEM: Plaquetas de Identificação Patrimonial  

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: SILVEIRA & DALMAS LTDA. 

CNPJ: 27.745.509/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.500.098-50 

ENDEREÇO SEDE: Rua Niterói n° 110, Sala 1, Vila Guarani – CEP: 86182-070 Cambé/PR 

TELEFONE: (43) 3035-1414 EMAIL: marcoaurelio@maslicitacoes.com.br 

BANCO: BANCO DO BRASIL / Nº 001 AGÊNCIA: 0768 – 4  CONTA CORRENTE Nº 43129 – X 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: MARCO AURÉLIO DA SILVEIRA 

RG: 9.181.607-5 ÓRGÃO EMISSOR: SSP CPF: 061.887.209-40 

 
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS 

PAGAMENTO: 10 (DIAS ) UTEIS PRAZO DE GARANTIA: 12(DOZE) MESES 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UND MARCA PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

 
 

01 

Plaquetas de identificação de bens 
móveis AUTOADESIVA Material: Liga de 
alumínio leve; Formato: Retangular, com 
semicírculo nas extremidades com raio 
de 6,35mm; Modelo: Impresso: Sigla 
TRE-AL, numeradas, em algarismo 
arábico, com código de barras padrão 2 
de 5, e a palavra "PATRIMONIO" 
Impressão: Foto-Anodização 
selada/fosqueada, resistente a thinner, 
álcool, querosene e outros produtos 
químicos; Adesivo: Auto-adesiva 
(adesivo super-resistente); 
Comprimento: mínimo de 40 mm e 
máximo de 45mm; Largura: mínimo de 
12,8mm e máximo de 13,2mm; 
Espessura: mínimo de 0,1 mm e máximo 
de 0,32 mm; Numeração: 029.101 a 
034.000;  
 

 

 
4.900 

 
UNIDADES 

 
ICEM 

 
R$0,1814 

 
R$ 888,86 

TOTAL GERAL: R$ 888,86 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)  
OBS: NOS VALORES ACIMA ESTÃO COMPREENDIDOS, ALÉM DO LUCRO, ENCARGOS, TRIBUTOS, TODAS E QUAISQUER DESPESAS 
DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DECORRAM DO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO. 

         Cambé/PR 28 de fevereiro de 2020 
     

                            Marco Aurélio da Silveira 
                 Sócio/Administrador 
                                  RG: 9.181.607-5 
                          CPF: 061.887.209-40 

                     maroaurelio@maslicitacoes.com.br 
                         SILVEIRA & DALMAS LTDA                                                                                                                                        
                                     Fone: (43) 3035-1414 
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 021561208-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.745.509/0001-10

Nome: SILVEIRA & DALMAS LTDA - ME

 

         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

 

         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

 

 

Válida até 27/06/2020 - Fornecimento Gratuito

 

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (28/02/2020 10:37:41)
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/02/2020 11:13:08 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SILVEIRA & DALMAS LTDA 

CNPJ: 27.745.509/0001-10 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.745.509/0001-10

Razão Social: SILVEIRA & DALMAS LTDA

Nome Fantasia: M A S LICITACOES - ICEM ETIQUETAS METALICAS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/04/2020

FGTS 17/03/2020

Trabalhista Validade: 04/05/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/01/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 03/02/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/12/2019 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/02/2020 10:21 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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02509594451Usuário:

28/02/2020 11:06:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

SILVEIRA & DALMAS LTDA Adimplente27745509

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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E-mail - 0661171

Data de Envio: 
  28/02/2020 11:36:06

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

Para:
    marcoaurelio@maslicitacoes.com.br

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 01/2020. Aquisição plaquetas de identificação de bens móveis . TRE-AL.
Declaração

Mensagem: 
  COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2020 TRE-AL

Prezado Senhor,

Boa noite,

Para que possamos dar continuidade a contratação, necessitamos de uma declaração de inexistência de
nepotismo, modelo anexo, ressaltamos que enviamos a proposta ao setor requisitante para conformidade
da mesma.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712 Celular e whatsApp (82)99133-8744.

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2020.
Senhor Chefe,
 
Em análise a proposta do primeiro fornecedor na ordem

de classificação da cotação eletrônica n.º 01/2020, evento 0661141,
direcionamos os autos para análise e conformidade do produto
ofertado.

Assim sendo, e uma vez a anuida a proposta, solicitamos
a devolução do presente para juntada da declaração de inexistência
de nepotismo já solicitada evento 0661171 , uma vez que se
encontram as certidões de regularidade fiscal regulares,
evento 0661142.          

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/02/2020, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661172 e o código CRC 7FD365F5.

0010410-52.2019.6.02.8000 0661172v1
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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 março de 2020.
Prezado Chefe
Analisando a proposta do evento 0661141,

verificamos que ela é uma cópia de nosso Termo de
referência, portanto, não temos elementos discordantes que
nos faça rejeitar a proposta.

Assim, entendemos que ela atende ao proposto e
solicitamos que seja dado continuidade ao procedimento.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/03/2020, às 14:19, 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
0661633 e o código CRC E558751C.

0010410-52.2019.6.02.8000 0661633v1
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Rua Niterói n° 110, Sala 1, Vila Guarani – CEP: 86182-070 Cambé/PR 

      SILVEIRA & DALMAS LTDA. 
         M.A.S – ICEM ETIQUETAS 

   CNPJ: 27.745.509/0001-10 IE: 907.500.098-50 

        (43) 3035-1414     http://icemetiquetas.com.br/ 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V 
DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016 

 
 
SIVEIRA & DALMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.745.509/0001-10 situada na 
Rua Niterói 110 bairro: Vila Guarani Cambé/PR  representada por seu sócio, Marco Aurélio da Silveira CPF nº 
061.887.209-40, carteira de identidade nº 9.181.607-5, expedida por SSP/PR brasileiro, casado, com domicílio na 
Rua Caviúna , nº50 Santa Andrea, Cambé/PR. 
 DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação 
dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de 
pessoal daquele Tribunal.  
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu 
conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do 
Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: 
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, se o documento é particular. Maceió, de de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Cambé/PR 28 de fevereiro de 2020 
 
 
 
       
 

                              Marco Aurélio da Silveira 
       Sócio/Administrador 
                                   RG: 9.181.607-5 
                            CPF: 061.887.209-40 

                      marcoaurelio@maslicitacoes.com.br 
                            SILVEIRA & DALMAS LTDA                                                                                                                                        
                                       Fone: (43) 3035-1414 
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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 março de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da aquisição de 4900 (quatro mil e

novecentas) plaquetas de identificação de bens móveis autoadesivas,
conforme termo de referência 0630976.

 
Foi realizada a cotação eletrônica nº 01-2020, conforme

divulgação de abertura, evento 0658610, bem como relatório da lista
de participantes e ordem de classificação, evento 0660767,
procedemos à abertura da cotação eletrônica, conforme relatório de
classificação de fornecedores.

 
Demos andamento a proposta do melhor classificado, ou

seja a Empresa M.A.S. LICITAÇÕES - SILVEIRA & DALMAS LTDA,
CNPJ. 27.745.509/0001-10, evento 0661141 , devidamente analisada
pela unidade demandante, evento 0661633, no valor de R$
0,1814 unitário, e Total de R$888,86 (oitocentos e oitenta e oito reais
e oitenta e seis centavos).

 
A Empresa M.A.S. LICITAÇÕES - SILVEIRA & DALMAS

LTDA, CNPJ. 27.745.509/0001-10, encontra-se em situação fiscal
regular, evento 0661142 , e encaminhou declaração de inexistência
da prática de nepotismo, evento 0661763.  

 
Lembramos ainda, que nosso secretário de

administração, ordenador da cotação, deverá adjudicar o valor
negociado no sistema de cotação eletrônica no portal do Compras
Governamentais .

 
Sugerimos, s.m.j, a contratação direta por dispensa de

licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.
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licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 02/03/2020, às 15:35, 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
0661767 e o código CRC 4CC18787.

0010410-52.2019.6.02.8000 0661767v1
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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 março de 2020.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
De ordem do senhor Secretário de Administração,

encaminho os presentes autos para análise de conformidade
da proposição de contratação direta.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/03/2020, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0663655 e o código CRC 0299DD82.

0010410-52.2019.6.02.8000 0663655v1

Despacho COMAP 0663655         SEI 0010410-52.2019.6.02.8000 / pg. 87



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

 

 

PROCESSO : 0010410-52.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : COTAÇÃO ELETRÔNICA. PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS MÓVEIS AUTOADESIVAS

 

Parecer nº 386 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Trata-se de pretensão de aquisição de material de

consumo (4.900 plaquetas de identificação de bens móveis
autoadesivas), para atender à demanda da Seção de
Patrimônio deste Tribunal, conforme termo de referência
(0630976),  aprovado pela SAD (0635521).

Encaminhados os autos à SEIC, para estimativa de
preços, foi realizada a Cotação Eletrônica nº 01/2020,
conforme relatório de classificação de fornecedores (evento
0660767). Contatados os participantes, por ordem de
classificação, aquela unidade (0661767) deu andamento à
proposta melhor classificada (0661141).

A SEIC (0661767), encerrou por sugerir a
contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do
Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 da Empresa M.A.S. LICITAÇÕES
- SILVEIRA & DALMAS LTDA, CNPJ. 27.745.509/0001-10,
após concordância da unidade demandante (0661633), no
valor unitário de R$ 0,1814 e valor total de R$888,86
(oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Verificada a regularidade fiscal, tributária,
trabalhista da empresa, conforme relatório SICAF, certidões
CADIN, CNJ, TCU, Portal Transparência ( 0661142) e juntada
a Declaração de Inexistência de Nepotismo emitida pela
empresa (0661763).

Consta reserva orçamentária no evento SEI 
0652925.

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

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

De acordo com os elementos e informações
contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
 parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”
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Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 

"(...)  “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993.   No mesmo sentido:
Acórdãos n° 623/2008, Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara." 
 

Em atendimento à 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 lista de
verificações constante no Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

 

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0630976

2

A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos
quantitativos (bens/serviços)
requisitados, tais como
demonstrativo de consumo dos
exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados
objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da
aquisição/contratação?

X   

4

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
de até R$ 17.600,00, que não se
refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

X   

5

Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara,
observando a vedação de
especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou

X  0630976
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sua realização?

6

Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da
respectiva planilha e informação da
Seção de Compras?

X  

0661767
0660767
 
(cotação
eletrônica)
 

7 O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)? X  

0635521
 

8
A proposta de preços da possível
contratada apresenta o menor preço
dentre as empresas que estariam
habilitadas para a contratação?

X  0661141

9

A descrição do objeto no projeto
básico/termo de referência está
compatível com a proposta da
possível contratada, observando,
inclusive, medidas, quantidades,
preços unitários e totais?

X   

10

Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados,
manuais, certificados, declarações,
comprovação de assistência técnica
em Maceió, etc.), a referida
documentação foi apresentada?

N/A   

11 Houve a devida reserva de crédito
orçamentário? X  0610282

12 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X   

13
Consta o domicílio bancário,
indicado pelo credor, na proposta ou
em documento separado?

X   

14

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

 X  0661763

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF ou certidões em
separado. com os seus dados
relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  0661142

FGTS X   

INSS X   
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Receita Federal X   

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X   

17 Consta consulta ao CADIN? X   

18

Na consulta ao SICAF verifica-se
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar contrato
administrativo e alcancem a
Administração contratante?

 X  

19

Consta nos autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da
Transparência?

X  
0615116

 

 

Concluindo, parece não haver óbice à contratação
da empresa M.A.S. LICITAÇÕES - SILVEIRA & DALMAS
LTDA, CNPJ. 27.745.509/0001-10, para aquisição de 4.900
(quatro mil e novecentas) plaquetas de identificação de bens
móveis autoadesivas, no valor unitário de R$ 0,1814 e valor
total de R$ 888,86 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e
seis centavos), conforme termo de referência (0630976) e
proposta comercial (0661141), tudo com esteio no art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93.

Deve a Administração, contudo, observar  que as
 despesas decorrentes de contratações da mesma natureza, no
decorrer  deste exercício não deverão ultrapassar o limite de
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), estabelecido
para a modalidade de dispensa de licitação prevista no art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93, valor atualizado pelo Decreto
9.412/2018, de forma a prevenir e evitar o fracionamento de
despesa. 

À Secretaria de Administração, conforme a
regulamentação de regência.

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 05/03/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/03/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0663934 e o código CRC 233D4162.

0010410-52.2019.6.02.8000 0663934v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2020

 
Considerando o que consta destes autos eletrônicos, em especial

no Despacho SEIC (0661767), a reserva de crédito bastante e suficiente para
cobertura da despesa (0652925) e, ainda, o Parecer nº 386 da AJ-
DG (0663934), e tendo em vista o disposto no art. 112, inciso I, da Resolução
TRE/AL nº 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), AUTORIZO a contratação
da empresa M.A.S. LICITAÇÕES - SILVEIRA & DALMAS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 27.745.509/0001-10, para aquisição de material de consumo (4.900
plaquetas de identificação de bens móveis autoadesivas), para atender à
demanda da Seção de Patrimônio deste Tribunal, conforme especificações do
termo de referência (0630976) e proposta comercial (0661141), no valor total
de R$ 888,86 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), com
fulcro no art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

À COFIN, para emitir a correspondente nota de empenho,
servindo-se das informações acima mencionadas, devendo dela constar que a
contratação está vinculada ao Termo de Referência, conforme evento
nº 0630976, e à proposta apresentada pela empresa, anexada no evento
nº 0661141 , assim como, quanto às sanções administrativas, em caso de
descumprimento das condições pactuadas, ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e no
citado Termo de Referência.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/03/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664165 e o código CRC 4D1619C7.

0010410-52.2019.6.02.8000 0664165v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/03/2020, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/03/2020, às 14:19, 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
0664531 e o código CRC DD97D66B.

0010410-52.2019.6.02.8000 0664531v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 198 (0664531).

Observação:

Plaquetas de identificação de bens móveis.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 06/03/2020, às 11:30, 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
0664532 e o código CRC 4690685B.
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DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000198

(0664531).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/03/2020, às 12:58, 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
0664898 e o código CRC 6EB69412.

0010410-52.2019.6.02.8000 0664898v1

Despacho COFIN 0664898         SEI 0010410-52.2019.6.02.8000 / pg. 95



04/03/2020 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2020
Objeto: Plaquetas de identificação de bens móveis AUTOADESIVA Material: Liga de alumínio leve;
Formato: Retangular, com semicírculo nas extremidades com raio de 6,35mm; Modelo: Impresso: Sigla
TRE-AL, numeradas, em algarismo arábico, com código de barras padrão 2 de 5, e a palavra
"PATRIMONIO" Impressão: Foto-Anodização selada/fosqueada, resistente a thinner, álcool, querosene e
outros produtos químicos; Adesivo: Auto-adesiva (adesivo super-resistente); Comprimento: mínimo de
40 mm e máximo de 45mm; Largura: mínimo de 12,8mm e máximo de 13,2mm; Espessura: mínimo de
0,1 mm e máximo de 0,32 mm; Numeração: 029.101 a 034.000; Todo número codificado deverá ser
precedido do número 54, para que haja compatibilidade com o sistema de gerenciamento e controle
patrimonial adotado pelo órgão - ASI, desenvolvido pela empresa Link Data Informática e Serviços Ltda.
(CNPJ nº 24.936.973/0001-03). Exemplo: o nº 019101 (seis dígitos) será codificado em barras como
54019101 (oito dígitos). Será disponibilizado aos interessados, na Seção de Patrimônio, modelo das
plaquetas a serem adquiridas.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 19/02/2020 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 21/02/2020 - 17:59h
Observações Gerais: OBS.:IMPRESCINDÍVEL que seja indicada a marca e o modelo do aparelho no
momento do lance, sob pena desclassificação imediata.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL
Descrição Complementar: Plaqueta de identificacao patrimonial, AUTOADESIVA EM LIGA DE
ALUMÍNIO LEVE.
Quantidade: 4900 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 2.205,00
Valor do menor lance: R$ 889,00
Situação:Adjudicado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 30
Endereço entrega do produto:Avenida Menino Marcelo, 7200-D, via expressa - Barro Duro - Maceió -
AL

Adjudicado para: SILVEIRA & DALMAS LTDA, por R$ 889,00

Obs.: O fornecedor SILVEIRA & DALMAS LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as
certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

 
Histórico

 
Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor
(R$) Data/Horário Marca

MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO
E COMERCIALIZACAO DE

30.814.518/0001-
20

490.000,00 19/02/2020
08:50:01

TAMBASA OU
SIMILAR

ART CARD LTDA 05.449.347/0001-
30

7.350,00 19/02/2020
09:23:54

ARTCARD

GUILHERME DE JESUS SILVA 06261748136 35.304.406/0001-
42

14.700,00 19/02/2020
11:31:48

DF GRÁFICA

EXATA SOLUCOES CORPORATIVAS EM
GESTAO EMPRESARIAL LTDA

33.161.776/0001-
42

24.500,00 19/02/2020
13:19:38

EXATA

FAZAN & CIA LTDA 07.233.306/0001- 7.301,00 19/02/2020 FAZAN
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37 13:50:45
HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO
APOIO ADMINISTRATIVO

21.130.342/0001-
04

2.744,00 19/02/2020
13:56:57

Polen

SILVEIRA & DALMAS LTDA 27.745.509/0001-
10

9.800,00 19/02/2020
20:27:37

ICEM

FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL
ALIMENTOS LTDA

34.719.908/0001-
71

490.000,00 20/02/2020
08:22:04

PLAQUETA

HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA 07.594.306/0001-
62

12.250,00 20/02/2020
11:20:18

similar

VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIRELI

11.309.519/0001-
72

49.000,00 20/02/2020
14:09:36

SOL

A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 22.891.456/0001-
21

49.000,00 20/02/2020
14:27:14

SAMPLA
DIGITAL

S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS 28.886.441/0001-
51

1.519,00 20/02/2020
16:15:27

SPETIQUETAS

ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA
DE PLACAS LTDA

05.502.243/0001-
41

17.591,00 20/02/2020
17:46:47

propria

MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI 13.410.297/0001-
05

14.700,00 21/02/2020
12:07:22

MNX

CAMILA FONSECA DA SILVA 35443016873 33.995.561/0001-
27

4.900,00 21/02/2020
17:21:59

MINAS
PLACAS

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

889,00 27.745.509/0001-10 21/02/2020 18:12:55
890,00 28.886.441/0001-51 21/02/2020 18:12:40

1.679,33 22.891.456/0001-21 21/02/2020 17:59:57
2.009,00 07.233.306/0001-37 20/02/2020 17:43:58
2.400,00 34.719.908/0001-71 21/02/2020 16:23:17

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Adjudicado por ANDREA CRISTINA DE
LIMA BELCHIOR.

Adjudicado para fornecedor: SILVEIRA &
DALMAS LTDA, CNPJ/CPF:
27.745.509/0001-10, Lance: 889,00.

04/03/2020
18:59:42

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação.

 Despacho de Adjudicação

  Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a
cada item. 
 

 Despacho de Homologação

  Esta Cotação Eletrônica ainda não foi homologada. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 21/02/2020, às 18h13,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos para homologação

da Cotação Eletrônica nº 01/2020.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/03/2020, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664904 e o código CRC 93729081.

0010410-52.2019.6.02.8000 0664904v1

Despacho COMAP 0664904         SEI 0010410-52.2019.6.02.8000 / pg. 98



06/03/2020 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2020
Objeto: Plaquetas de identificação de bens móveis AUTOADESIVA Material: Liga de alumínio leve;
Formato: Retangular, com semicírculo nas extremidades com raio de 6,35mm; Modelo: Impresso: Sigla
TRE-AL, numeradas, em algarismo arábico, com código de barras padrão 2 de 5, e a palavra
"PATRIMONIO" Impressão: Foto-Anodização selada/fosqueada, resistente a thinner, álcool, querosene e
outros produtos químicos; Adesivo: Auto-adesiva (adesivo super-resistente); Comprimento: mínimo de
40 mm e máximo de 45mm; Largura: mínimo de 12,8mm e máximo de 13,2mm; Espessura: mínimo de
0,1 mm e máximo de 0,32 mm; Numeração: 029.101 a 034.000; Todo número codificado deverá ser
precedido do número 54, para que haja compatibilidade com o sistema de gerenciamento e controle
patrimonial adotado pelo órgão - ASI, desenvolvido pela empresa Link Data Informática e Serviços Ltda.
(CNPJ nº 24.936.973/0001-03). Exemplo: o nº 019101 (seis dígitos) será codificado em barras como
54019101 (oito dígitos). Será disponibilizado aos interessados, na Seção de Patrimônio, modelo das
plaquetas a serem adquiridas.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 19/02/2020 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 21/02/2020 - 17:59h
Observações Gerais: OBS.:IMPRESCINDÍVEL que seja indicada a marca e o modelo do aparelho no
momento do lance, sob pena desclassificação imediata.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL
Descrição Complementar: Plaqueta de identificacao patrimonial, AUTOADESIVA EM LIGA DE
ALUMÍNIO LEVE.
Quantidade: 4900 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 2.205,00
Valor do menor lance: R$ 889,00
Situação:Homologado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 30     Data de Entrega: 06/04/2020
Endereço entrega do produto:Avenida Menino Marcelo, 7200-D, via expressa - Barro Duro - Maceió -
AL

Adjudicado para: SILVEIRA & DALMAS LTDA, por R$ 889,00

Obs.: O fornecedor SILVEIRA & DALMAS LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as
certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

 
Histórico

 
Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor
(R$) Data/Horário Marca

MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO
E COMERCIALIZACAO DE

30.814.518/0001-
20

490.000,00 19/02/2020
08:50:01

TAMBASA OU
SIMILAR

ART CARD LTDA 05.449.347/0001-
30

7.350,00 19/02/2020
09:23:54

ARTCARD

GUILHERME DE JESUS SILVA 06261748136 35.304.406/0001-
42

14.700,00 19/02/2020
11:31:48

DF GRÁFICA

EXATA SOLUCOES CORPORATIVAS EM
GESTAO EMPRESARIAL LTDA

33.161.776/0001-
42

24.500,00 19/02/2020
13:19:38

EXATA

FAZAN & CIA LTDA 07.233.306/0001- 7.301,00 19/02/2020 FAZAN
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37 13:50:45
HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO
APOIO ADMINISTRATIVO

21.130.342/0001-
04

2.744,00 19/02/2020
13:56:57

Polen

SILVEIRA & DALMAS LTDA 27.745.509/0001-
10

9.800,00 19/02/2020
20:27:37

ICEM

FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL
ALIMENTOS LTDA

34.719.908/0001-
71

490.000,00 20/02/2020
08:22:04

PLAQUETA

HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA 07.594.306/0001-
62

12.250,00 20/02/2020
11:20:18

similar

VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIRELI

11.309.519/0001-
72

49.000,00 20/02/2020
14:09:36

SOL

A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 22.891.456/0001-
21

49.000,00 20/02/2020
14:27:14

SAMPLA
DIGITAL

S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS 28.886.441/0001-
51

1.519,00 20/02/2020
16:15:27

SPETIQUETAS

ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA
DE PLACAS LTDA

05.502.243/0001-
41

17.591,00 20/02/2020
17:46:47

propria

MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI 13.410.297/0001-
05

14.700,00 21/02/2020
12:07:22

MNX

CAMILA FONSECA DA SILVA 35443016873 33.995.561/0001-
27

4.900,00 21/02/2020
17:21:59

MINAS
PLACAS

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

889,00 27.745.509/0001-10 21/02/2020 18:12:55
890,00 28.886.441/0001-51 21/02/2020 18:12:40

1.679,33 22.891.456/0001-21 21/02/2020 17:59:57
2.009,00 07.233.306/0001-37 20/02/2020 17:43:58
2.400,00 34.719.908/0001-71 21/02/2020 16:23:17

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Adjudicado por ANDREA CRISTINA DE
LIMA BELCHIOR.

Adjudicado para fornecedor: SILVEIRA &
DALMAS LTDA, CNPJ/CPF:
27.745.509/0001-10, Lance: 889,00.

04/03/2020
18:59:42

Homologado por JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA.

Proposta adjudicada por ser a mais
vantajosa.

06/03/2020
13:15:49

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Homologada por JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA.

06/03/2020
13:16:00

 Despacho de Adjudicação

  Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a
cada item. 
 

 Despacho de Homologação

  Esta Cotação Eletrônica foi homologada por JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, em 06/03/2020, às
13h16. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 21/02/2020, às 18h13,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2020.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais medidas de acompanhamento da
execução contratual.

Cópia à SEPAT, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/03/2020, às 14:20, 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
0664974 e o código CRC C865CE3C.

0010410-52.2019.6.02.8000 0664974v1
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E-mail - 0665290

Data de Envio: 
  09/03/2020 14:39:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    marcoaurelio@maslicitacoes.com.br

Assunto: 
   Envio de Nota de Empenho 2020NE000198 - Proc. SEI 0010410-52.2019.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material. 

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 13:30h. 

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0664531.html
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De: atendimento@maslicitacoes.com.br
Para: almoxarifado@tre-al.jus.br, sergiolima@tre-al.jus.br
Data: 16/03/2020 05:29 PM
Assunto: Re: ENC: Envio de Nota de Empenho 2020NE000198 - Proc. SEI 0010410-52.2019.6.02.8000

Segue novamente.  

 

Em 16/03/2020 17:02, atendimento@maslicitacoes.com.br escreveu:

Boa tarde,

Venho por meio deste acusar o recebimento do empenho anexo a este email.

Atenciosamente .

 

Em 09/03/2020 16:34, Marco Aurélio escreveu:

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO [mailto:almoxarifado@tre-al.jus.br] 
Enviada em: segunda-feira, 9 de março de 2020 14:39
Para: marcoaurelio@maslicitacoes.com.br
Assunto: Envio de Nota de Empenho 2020NE000198 - Proc. SEI
0010410-52.2019.6.02.8000

Prezado fornecedor,
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1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota
fiscal, quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e
registrado na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, MARCA
ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em contato conosco,
por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material. 

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000,
Maceió/AL – Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à Concessionária
AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às
18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 13:30h. 

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691
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E-mail - 0668838

Data de Envio: 
  17/03/2020 13:31:27

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@maslicitacoes.com.br
    patrimonio@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Amostra de etiquetas

Mensagem: 
  Boa tarde João Vitor,

Conforme nosso contato telefônico, estamos aguardando a amostra da plaqueta (layout) antes da
impressão das mesmas. Tal pedido tem o objetivo de evitar possíveis divergências entre o nosso modelo,
exposto no termo de referência, com o modelo final a ser fornecido por essa empresa.

Att.
Antônio
Seção de Patrimônio TRE-AL
(82) 2122/7787 / 7737

Anexos:
    E_mail_0668557_WorldClient.pdf
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E-mail - 0670797

Data de Envio: 
  20/03/2020 09:32:37

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@maslicitacoes.com.br
    patrimonio@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Amostra de etiquetas - Reiterando pedido

Mensagem: 
  Boa tarde João Vitor,

Conforme nosso contato telefônico, estamos aguardando a amostra da plaqueta (layout) antes da
impressão das mesmas. Tal pedido tem o objetivo de evitar possíveis divergências entre o nosso modelo,
exposto no termo de referência, com o modelo final a ser fornecido por essa empresa.

Att.
Antônio
Seção de Patrimônio TRE-AL
(82) 2122/7787 / 7737

Anexos:
    E_mail_0668557_WorldClient.pdf
    E_mail_0668838.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

ATESTO, para os devidos fins, que entrei em contato,
hoje, com o fornecedor, através do telefone (43)3035-1414, cobrando
do Sr. João Victor Rodrigues, mais uma vez, o layout das plaquetas
antes da confecção e envio para este Tribunal. 

Fui informado, pelo Sr. João Victor, que o fornecedor ainda está concluindo o
layout para enviar ao TRE. Momento em que o alertei para cumprir o prazo de
entrega das plaquetas, na conformidade da contratação.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 24/03/2020, às 11:30, 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
0671905 e o código CRC 19F22EF7.

0010410-52.2019.6.02.8000 0671905v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2285 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Senhor Chefe da SEPAT,
 
Informo que a empresa contratada, para fornecer as plaquetas

de identificação patrimonial, não entregou o material no prazo acordado. De
acordo com o item 3.1 do Termo de Referência, o prazo de entrega seria de 30
(trinta) dias corridos após o recebimento, pela contratada, da Nota de
Empenho.

A Nota de Empenho foi enviada ao fornecedor, pela SEALMOX, no
dia 09/03/2020 (0665290), mas a confirmação  do seu recebimento, pela
contratada, só ocorreu em 16/03/2020 (0668557).

Como gestor da contratação, entramos em contato com o
fornecedor, através de mensagens eletrônicas e telefonemas, pedindo uma
amostra da matriz (modelo final) das plaquetas, antes da impressão total e
envio para este Tribunal. A empresa ficou de nos enviar, mas, infelizmente,
não fomos atendidos.

Desde o último dia 11 que estamos tentando contato com o
fornecedor, via telefone (número que consta da proposta da empresa -  mesmo
número que já tinhamos falado com a contratada), mas, não obtivemos êxito. 

Diante do acima exposto, estamos encaminhando o presente,
sugerindo que sejam adotadas as medidas contratuais cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 17/04/2020, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687096 e o código CRC 28C521FB.

0010410-52.2019.6.02.8000 0687096v5
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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 abril de 2020.
À COMAP
Prezada Coordenadora, dada as circunstâncias

atuais de nossa economia nacional, e com base na
informação 0687096, cumpre-nos solicitar dessa
Coordenadoria uma sugestão de como deveremos abordar o
descumprimento de prazo dessa entrega.

De antemão, informo que em breve mais casos de
atraso irão se configurar, uma vez que estamos monitorando,
tentando contato e aguardando o prazo de entrega se expirar
para tomarmos decisões.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 17/04/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687167 e o código CRC 30AEFA42.

0010410-52.2019.6.02.8000 0687167v1
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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 abril de 2020.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
Diante dos questionamentos levantados no

Despacho SEPAT 0687167, informo que os descumprimentos
de qualquer sorte, oriundos de fornecedores vinculados as
contratações deste Regional, deverão ser tratados na
forma descrita em edital, sendo que, após instrução dessa
unidade, o senhor Secretário de Administração avaliará o
mérito da questão, após analisar, tanto a instrução realizada
pelo gestor, quanto os argumentos oriundos da contratada.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/04/2020, às 15:41, 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
0689254 e o código CRC 3708175B.

0010410-52.2019.6.02.8000 0689254v1
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E-mail - 0689683

Data de Envio: 
  22/04/2020 18:12:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@maslicitacoes.com.br
    patrimonio@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Amostra de etiquetas - Reiterando pedido - 3ª vez

Mensagem: 
  Boa tarde João Vitor,

Conforme nosso contato telefônico, estamos aguardando a amostra da plaqueta (layout) antes da
impressão das mesmas. Tal pedido tem o objetivo de evitar possíveis divergências entre o nosso modelo,
exposto no termo de referência, com o modelo final a ser fornecido por essa empresa.

Att.
Antônio
Seção de Patrimônio TRE-AL
(82) 2122/7787 / 7737

Anexos:
    E_mail_0668557_WorldClient.pdf
    E_mail_0668838.html
    E_mail_0670797.html
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E-mail - 0689689

Data de Envio: 
  22/04/2020 18:16:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    marcoaurelio@maslicitacoes.com.br

Assunto: 
  Amostra de etiquetas - Reiterando pedido - 3ª vez

Mensagem: 
  Senhores Marco Aurélio / João Vítor,

Conforme nosso contato telefônico, estamos aguardando a amostra da plaqueta (layout) antes da
impressão das mesmas. Tal pedido tem o objetivo de evitar possíveis divergências entre o nosso modelo,
exposto no termo de referência, com o modelo final a ser fornecido por essa empresa.

Att.
Antônio
Seção de Patrimônio TRE-AL
(82) 2122/7787 / 7737

Anexos:
    E_mail_0668557_WorldClient.pdf
    E_mail_0668838.html
    E_mail_0670797.html
    E_mail_0689683.html
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De: atendimento@maslicitacoes.com.br
Para: "antoniorita" <antoniorita@tre-al.jus.br>
Data: 23/04/2020 10:32 AM
Assunto: [patrimonio] Amostra de etiquetas - Reiterando pedido - 3ª vez

Bom dia.

Segue anexo o layout para aprovação.

Por gentileza acusar o recebimento deste.

Atenciosamente. 

---

 

 

Em 22/04/2020 18:12, TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO escreveu:

Boa tarde João Vitor,

Conforme nosso contato telefônico, estamos aguardando a amostra da plaqueta (layout) antes da impressão das mesmas.
Tal pedido tem o objetivo de evitar possíveis divergências entre o nosso modelo, exposto no termo de referência,
com o modelo final a ser fornecido por essa empresa.

Att.
Antônio
Seção de Patrimônio TRE-AL
(82) 2122/7787 / 7737

Anexados:

Arquivo: LAYOUT APROVAÇÃO.pdf Tamanho: 224k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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SILVEIRA & DALMAS LTDA. 
M.A.S – ICEM ETIQUETAS 

CNPJ: 27.745.509/0001-10 IE: 907.500.098-50 

      (43) 3035-1414     http://icemetiquetas.com.br/ 
 

Rua Niterói n° 110, Sala 1, Vila Guarani – CEP: 86182-070 Cambé/PR 
 

 

 
 

LAYOUT PARA APROVAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material: Aluminio Anodizado 
Tamanho: 45 x 13,2 mm 
Com Semicirculo nas extremidades. 
Espessura: 0,15 mm 

Impressão Digital   

Cor: Preta  
Sem furos 
Com Adesivo dupla-face 

                   Numeração: 029.101 a 034.000 (CODIGO  DE SEGURANÇA 54, apenas no código de barras) 

 
 
 
 

Favor conferir e se atentar aos detalhes do material para aprovação 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2405 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Senhor Chefe da SEPAT,
A empresa contratada nos enviou, hoje, o layout da plaqueta

para aprovação desta Seção (0690217) e (0690221).
Entendemos, s.m.j., que o modelo atende ao descrito no Termo

de Referência.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 23/04/2020, às 14:21, 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
0690226 e o código CRC B13D6DB3.

0010410-52.2019.6.02.8000 0690226v3
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E-mail - 0690355

Data de Envio: 
  23/04/2020 15:33:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@maslicitacoes.com.br
    marcoaurelio@maslicitacoes.com.br
    patrimonio@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aprovação Layout de plaquetas

Mensagem: 
  Boa tarde,

Esta Seção de Patrimônio APROVA o Layout, das plaquetas, enviado por essa empresa.

Alertamos para o cumprimento do prazo, contratual, para entrega do material.

Att.
Antônio Rita
SEPAT
TRE-AL

Anexos:
    E_mail_0690217_Resposta_MAS.pdf
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